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Medical sciences
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ,
ЗУМОВЛЕНОГО ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
Кононова І.І.
Земляний О.А.
Гарець В.І.
Шаторна В.Ф.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Поширившись у січні та лютому 2020 року COVID-19 визначив суттєвий вплив
карантинних заходів на вищі навчальні заклади та відобразився на навчальному процесі, а
найбільш вразливою стороною стали студенти. Пандемія вплинула на звичні режими
життя студентів, їх родин, викладачів, загострила низку соціально-економічних питань,
серед яких: різний рівень забезпеченості родин засобами для дистанційного навчання та
неоднаковий доступ до якісного Інтернету. Масштабні негативні економічні наслідки
COVID-19 призвели до того, що значна кількість студентів переживає складні фінансові
часи, у тому числі студенти-іноземці, які застрягли у країні навчання протягом всієї пандемії.
Найбільший шок нові реалії викликали у студентів першого курсу, яким і без того довелося
звикати до нових обставин (нове середовище та форма роботи, життя у гуртожитку та ін.).
Науково-педагогічний персонал ВНЗ України теж зазнав суттєвого натиску від карантинних
заходів з COVID-19, оскільки пандемія зумовила необхідність застосування найбільшої
та найшвидшої трансформації педагогічної діяльності і методики оцінювання знань та
навичок студентів. Така ситуація
призвела до збільшення навантаження на
педагогічних працівників та вимагає від колег об’єднання власних зусиль, включаючи
навчання програмному забезпеченню та спільної практичної діяльності. Дистанційний
режим навчання, нові вимоги до забезпечення освітнього процесу стали викликом для
вітчизняної системи освіти.
Керівництво нашого вузу досить швидко та адекватно відреагувало на нові виклики,
здійснили заходи, необхідні для забезпечення освітньої процесу. У період тривалого
карантину були організовані онлайн ресурси для дистанційного навчання студентів, перехід
до онлайн освіти з використанням сучасних Інтернет-технологій призвів до певних проблем
у системі вищої освіти.
На початку карантину лекції, практичні заняття та семінари проводились з
використанням сервісу Google Classroom, знання оцінювали за допомогою текстових тестів,
підготовка та презентація проєктів проводилася через нові платформи, ресурси та соціальні
мережі (Moodle, Zoom, Skype, Viber, Meet, Telegram та Messenger). Центральна методична
комісія медичної академії визнала найбільш зручною для контролю отриманих студентами
знань платформу Moodle. Проте викладачі відмітили неможливість індивідуального
консультування студентів, збільшення часу на листування зі студентами, оскільки онлайнкурси передбачають більш детальний опис домашнього завдання, ніж зазвичай в аудиторії.
Адміністрацією медичної академії було запроваджено навчальні курси методик онлайннавчання та поглиблені навчальні курси методів онлайн-навчання для викладачів.
Студенти скаржаться на відсутність живого спілкування, неможливість повторної
здачі пропущених практичних занять, значне збільшення завдань, брак часу на виконання
завдань, обмежений доступ до комп’ютера та низьку якість Інтернет-зв’язку. Водночас,
серед позитивних аспектів використання дистанційного навчання студенти відмічають
розвиток дисципліни та самоорганізації, що дає можливість отримати освіту у зручний час і
зручному місці та рівний доступ до освіти, незалежно від місця проживання. Деякі студентиіноземці, які не мають змоги приїхати в Україну, продовжують навчання онлайн.
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Дистанційні освітні ресурси дають можливість безпосереднього спілкування
студентів з викладачем (онлайн), неперервного контролю якості засвоєних знань, здійснення
індивідуального підходу в навчанні, адаптації навчального матеріалу до особистого темпу
засвоєння кожним студентом. Навчання може відбуватися в будь-який зручний час, що дає
змогу поєднувати його з роботою, виконуючи завдання за індивідуальними графіком і
розкладом, з максимальною зручністю для всіх учасників освітнього процесу.
Основними принципами системи дистанційної освіти є: гнучкість, модульність,
динамічність, адаптивність, неперервність, креативність і відкритість. Вона базується
переважно на самостійному отриманні необхідного обсягу і якості знань та передбачає
поєднання широкого спектру традиційних і новітніх інформаційних технологій.
Використання цих технологій дозволяє студентам поповнити перелік вмінь і навичок, які в
подальшому визначать успішність людини в будь-якій сфері діяльності. До них відносять:
вміння самостійно планувати свій робочий час; вміння приймати рішення, робити вибір і
нести за нього відповідальність; вміння працювати в інформаційному просторі ( відбирати
необхідну інформацію, структурувати і використовувати); вміння подавати результати
діяльності з використанням інформаційних технологій; розвивати навички самоосвіти.
Успішність дистанційного навчання залежить від ефективної його організації, від
керівництва самим процесом і майстерності викладачів, що приймають в ньому участь.
Вивчення медичної біології у випадку дистанційного навчання має свою специфіку і
особливості, які дозволяють значно розширити види навчальної роботи порівняно з
традиційним навчанням. Звичайні лекції можуть бути замінені відеолекціями, слайдлекціями; місце практичних занять займають індивідуальні комп’ютерні тренінги;
підсумковий контроль здійснюється за допомогою тестового іспиту. Для здійснення
дистанційного навчання ми подбали про мультимедійний супровід курсу медичної біології.
Це дозволяє поєднувати в собі теоретичну, практичну і контролюючу частини і
забезпечувати неперервний дидактичний цикл. Він містить текстову, графічну та відео
інформацію та способи інтерактивної взаємодії з нею. Мультимедійний курс включає в себе:
освітню програму з медичної біології; посібник з текстами лекцій; методичні вказівки для
викладачів та студентів з- медичної біології; ілюстровані додатки (відеолекції, презентації,
відеофільми); довідники, рекомендовану літературу; контрольні питання з набором типових
та кроківських завдань; альбом протоколів для самостійної роботи студентів.
Програмні засоби електронного портфоліо викладача: програма PowerPoint створення презентацій для лекцій і практичних завдань; програма Word - розробка опорних
конспектів, карток завдань і ін. матеріалів, що включають тексти; програма Excel - розробка
тестів і систем рейтингової оцінки знань; інструментальні системи створення сайтів
(наприклад, FrontPage, Dream Weaver) - розробка матеріалів, що мають гіпертекстову
структуру; інструментальні засоби для створення комп'ютерних тестів - розробка тестів;
графічні пакети (наприклад, Photoshop, CorelDraw та ін.) - підготовка ілюстративних
матеріалів: узагальнюючих схем, малюнків.
Однією з найважливіших проблем навчання медичної біології в системі дистанційної
освіти є якість та достатня ілюстративність самого процесу. Ми зіштовхнулись з тим, що
рівень засвоєння теоретичного матеріалу, який студент отримує при самостійному читанні
або прослуховуванні відео-лекцій не є оптимальним, бо деякі студенти відкладають цю
роботу на «кращі часи», а іноді і зовсім не читають і не слухають лекцій. Щоб усунути такі
негаразди, вирішено організувати онлайн-лекції в платформі Meet з виділеним часом для
відповідей на запитання студентів та обговорення теми. Аби підкреслити значущість того чи
іншого матеріалу під час лекцій використовується постійний і діючий контроль за
допомогою спеціально підготовлених тестів бази «КРОК-1». Поряд із звичайними тестами з
завданнями закритого типу (одне питання – п’ять відповідей, встановлення відповідності,
послідовності), доцільно застосовувати і такі форми контролю, які б дозволяли давати при
тестуванні розгорнуту відповідь (відкриті та інтегративні тести).
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Необхідно відзначити, що при дистанційному навчанні значно збільшується доля
самостійної роботи студента. Задача викладача координувати цю роботу, планувати і
розробляти спеціальні завдання і рекомендації. Під час очних занять на кафедрі медичної
біології, фармакогнозії та ботаніки розроблені контенти практичних занять з наочним
матеріалом, міні-відео фільмів, схем та діаграм для SMART-TV, що встановлені в кожному
залі для занять кафедри. Використання вказаних контентів значно полегшило викладання
онлайн як практичних занять, так і семінарських. Здійснювати програмування роботи
допомагають також альбоми протоколів для практичних занять з медичної біології, які
містять не лише детальний протокол практичного заняття, а й завдання для самостійної
роботи студента. Студенти перших курсів (особливо студенти іноземці) психологічно не
готові до самостійної навчальної роботи, не мають достатніх загальнонаукових умінь і не
завжди отримують бажаний результат, тому конкретизація роботи над темою з визначенням
питань та тестів значно полегшує координацію студентів. Аналіз теорії і отриманої під час
карантину практики професійної освіти показав, що зростання ролі самостійної роботи
студентів - це стійка тенденція, характерна для всіх вищих навчальних закладів. У процесі
самостійної роботи напрацьовується значний багаж знань, навичок і умінь, здатність
аналізувати, осмислювати і оцінювати сучасні події, вирішувати професійні завдання на
основі єдності теорії і практики, що гарантує успішне освоєння сучасної професії. В процесі
навчання студент використовує матеріали з портфоліо викладача, а викладач використовує
кращі роботи студентів. В результаті створюється єдине освітнє середовище, яке забезпечує
ефективну взаємодію викладачів і студентів.
Зауважимо, що, окрім основної навчальної мети, технології дистанційної освіти
дозволяють допитливим студентам дистанційно брати участь у наукових конференціях,
спілкуватись на наукових форумах і віддалено обмінюватись результатами своєї
дослідницької роботи.
Таким чином, карантинні заходи впливають на вищу освіту в Україні. Ця тема не
втрачає актуальності і не втратить її в найближчі місяці, тому вже зараз важливо чітко
фіксувати і оцінювати ті особливості педагогічної діяльності, що привніс нам карантин, і як
це вплине на майбутнє вищої освіти.
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Other professional sciences
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЛІЦІЇ
Копилов В.О.
доцент, завідуючий кафедри
зі спеціальної фізичної підготовки
Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
Аббасов Р.К.
курсант 1-го курсу 20-25 взводу
Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
Введення. Професія поліцейського – це одна з найбільш важливих, відповідальних, та
перш за все небезпечних професій у світі. Тому до кандидатів висувають дуже жорсткі
вимоги, невідповідність яким суттєво впливає на оцінку діяльності поліції в цілому.
Однією з найважливіших вимог є високий рівень фізичної підготовки майбутнього
правоохоронця. У зв’язку з підвищеною увагою суспільства до діяльності працівників поліції
у вищих навчальних закладах освіти зі специфічними умовами навчання, акцентується на
ключових пріоритетах, особливо щодо системи, принципів, методів та засобів проведення
практичних занять із вдосконалення фізичної підготовки.
В таких умовах сучасні фахівці і вихователі повинні знаходити нові засоби, системи,
технології для максимального покращення фізичної підготовки майбутніх поліцейських.
Служба в органах національної поліції передбачає собою виконання завдань різної
складності, поліцейський повинен бути готовий до різкої зміни ситуації, несподіваного
конфлікту з боку правопорушників, захисту свого життя та інших працівників поліції,
громадян, до доставлення і супроводу злочинців. Майбутній поліцейський повинен володіти
тими навичками, які зможуть забезпечити виконання службових обов’язків, але для цього
потрібно вдосконалювати свій фізичний стан.
Для цього необхідно звернутися до комплексного підходу проведення підсумкових
тактико-спеціальних навчань, які об’єднають три різних напрямки професійно – прикладної
підготовки: фізичну, тактико – спеціальну та вогневу підготовку. Навчання проводяться з
метою закріплення курсантами теоретичних знань по темах навчальної дисципліни, які
взаємопов’язані між собою шляхом підвищення їх мотивації у ході розв’язання
змодельованих ситуацій службової діяльності в умовах наближених до реальності.
Аналіз практичної діяльності Національної поліції дає змогу стверджувати, що від
рівня загальної фізичної підготовленості правоохоронців, стану їх здоров'я, залежить процес
засвоєння ними бойових прийомів єдиноборств, який в більшості випадків вирішує долю
заходів по припиненню протиправних посягань.
Проблема вдосконалення фізичної підготовки потребує корегувань а також деяких
змін, задля збільшення потенціалу і потреби у цьому майбутніх працівників поліції.
Насамперед майбутній поліцейський повинен чемно ставитися до покращення рівня
фізичної підготовки, тренуватися самостійно і бути у формі.
На сьогодні у МВС України немає упровадженої системи тренувань, занять та
розвитку фізично-прикладних видів спорту, зокрема: це призводить до порушення принципів
централізації, що призводить до утворення структур різних підпорядкувань, які не можуть
забезпечувати правильного та діючого розвитку в цілому.
Потребує опрацювання питання щодо визначення кількості фахівців фізичної
підготовки і спорту для забезпечення організації процесу фізичної підготовки та проведення
спортивних заходів з особовим складом у ВНЗ МВС України.
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Також коригування потребує система організації науково-дослідницької роботи у
сфері фізичної підготовки і спорту в частині управління науковими дослідженнями та
забезпечення їх реалізації в практичній діяльності правоохоронців.
Потребує вдосконалення організація фізичної підготовки в системі бойової підготовки
у спеціальних формувань МВС України, з врахуванням набутого досвіду у фахівців та
поліцейських з США та досягнення сумісності програм і нормативів з фізичної підготовки.
Відсутність достатніх умов для реалізації вмінь і навичок спортсменами, кандидатів в
майстери спорту а токож майстерів спорту, які перебувають на службі або навчанні в ВНЗ
МВС.
Потребує покращення спортивних закладів Міністерства внутрішніх справ України,
співпраця з громадськими і місцевими організаціями спортивної-тренувальної системи а
також для спільного використання спортивних баз для кращої підготовки майбутніх
працівників поліції. Потребує значного покращення система інформаційного забезпечення
функціонування фізичної підготовки і спорту в Міністерстві внутрішніх справ України.
Висновок. Фізична підготовка майбутніх правоохоронців у ВНЗ зі специфічними
умовами навчання передбачає два напрями: «загальну фізичну підготовку», яка спрямована
на розвиток фізичних якостей, підвищення загального стану здоров’я та витривалості;
«спеціальну фізичну підготовку», що включає комплексну підготовку дій правоохоронця у
ситуаціях, які виникають у службовій діяльності. Важливість якісного рівня фізичної
підготовки майбутнього поліцейського зумовлено не лише специфічною службовою
діяльністю, а й загальними вимогами розвитку молоді. Тому спеціальна фізична підготовка
не обмежується лише виховання професійно дієвої особистості, а також спрямована на
розвиток здорового молодого покоління.
Низкою таких чинників існуюча система
організації фізичної підготовки і спорту у ВНЗ МВС України а також інших формувань, не
повною мірою забезпечує належний рівень фізичної готовності поліцейських до виконання
навчально-бойових завдань, не сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу
підготовки курсантів та слухачів вищих навчальних закладів для ефективної підготовки і
виконанням службових завдань.
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Other professional sciences
ТЕХНІКА БІГУ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Копилов В.О.
Доцент,завідувач кафедри
“Спеціальної фізичної підготовки загальноуніверситетських кафедр”
Степанова В.В.
Здобувач вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів
Національної поліції .
Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка
Рух в різних видах спорту відрізняється різноманіттям форм їх виконання в просторі і
в часі, динамічністю, закономірностями побудови елементів рухового акту. Найбільш
сприятливі передумови до вдосконалення рухової діяльності створюються на основі
засвоєння і відтворення рухового ритму.
Біг- це вид фізичних вправ, що становлять головний розділ легкої атлетики. Активна
діяльність більшості м'язів під час бігу сприяє підвищенню обміну речовин , зміцненню
нервової та м'язової систем, посилює дихання та кровообіг, поліпшує фізичну підготовку. Біг
різної тривалості і швидкості широко використовується у фізичному вихованні дітей та
молоді, фізичній підготовці спортсменів і військовослужбовців, а також у спортивних
заняттях осіб старшого і похилого віку.
Дослідники аналізують стиль життя 55 тисяч людей упродовж 5 років з’ясували, що
регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки. Все завдяки тому, що біг дає
кардіонавантаження, які так потрібні для здоров’я серці”, - пояснює очільниця міністерства
охорони здоров’я Уляна Супрун.
За останніми дослідженнями, у людей які регулярно бігають, ризик смерті від
серцевих нападів та інсультів знижується на 45%, а передчасної смертності на- 30%.
Аби підготуватися до бігу багато зусиль не треба. На початкових етапах ви цілком
можете бути самі собі тренером, використовуючи додаткові матеріали з бігу. Та якщо ж ви
вирішили займатися бігом серйозно, то вам слід проконсультуватися з лікарем. Якщо
потрібно, зробити необхідні обстеження. За можливості проконсультуватися з тренером. Це
може бути, наприклад, кілька індивідуальних уроків або заняття з біговим клубом.
Щодо техніки бігу, то дотримуючись всіх правил правильної техніки можна
мінімалізувати ризик травм та зробити пробіжки дійсно ефективними.
Існують досить прості 4 правила, які варто пам’ятати й дотримуватись під час бігу;
По-перше, СТЕЖИТИ ЗА ПОСТАВОЮ. Не треба сутулитися, бо неправильно
дихатимете і до м’язів доходитиме менше кисню.
По-друге, РОЗСЛАБТЕ РУКИ І ЗУНІТЬ ПІД ПРЯМИМ КУТОМ, так ви уникните
додаткового навантаження на спину та плечі.
Руки мають рухатись вперед і назад, а ніяк не поперек тіла.
По-третє, НАХИЛІТЬ КОРПУС ВПЕРЕД ( це допоможе зафіксувати положення
стегон та зменшити навантаження на п’яти) і НАМАГАЙТЕСЯ БІГТИ НЕВЕЛИКИМИ
КРОКАМИ ТА НЕ ПІДНІМАЮЧИ ЗАНАДТО ВИСОКО КОЛІНА.
Останнім і найважливішим є ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ. Слід робити глибокі ритмічні
вдихи та видихи. Почніть з одного вдиху-видиху кожні два кроки, поступово збільшуйте
інтервал.
Насправді, почати регулярно займатися бігом не так просто. Багато людей запитують
себе: “ Як змусити себе займатися спортом регулярно?”. Учасниця світових марафонів та
півмарафонів, фітнес-тренер Марі Карачина переконує, що таке питання помилкове. “ Якщо
на початку шляху вважати, що потрібно себе змушувати, то краще і не починати” ,- каже
вона. У кожного хто починає займатися спортом повинен бути свій “стимул”. Експерти
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радять шукати мотивацію в собі. Для когось ефективною буде самокритика, а іншого надихнуть правильні цілі.
Список літератури:
1.Методична розробка до практичних занять для студентів 1-5 курсів спеціалізації “
Легка атлетика” А.В. Чернишова
2. Українська правда життя. Головний редактор Ольга Ситнік. Біг і його користь: чи
бігать марафони та як підтримати мотивацію.
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Economic sciences
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ
СВІТІ
Корольчук Л.В.
к.е.н., доцент
кафедри міжнародних економічних відносин
Луцького національного технічного університету
https://orcid.org/0000-0002-2821-476X
Якщо у 2006 році футуристичний посил праці Пола Раскіна «Великий прорив
сьогодні: звіт з майбутнього» (“The Great Transition Today: A Report from the Future”) міг
здатися не дуже реалістичним, то сьогодні, коли переважна кількість країн прийняла
Порядок денний розвитку світу після 2015 року в межах 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН
«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року»,
трансформація світової економіки в напрямку до сталого розвитку стала очевидною.
Бережливе ставлення до природи, економія природних ресурсів, екологізація
економіки, декаплінг процес, кругова економіка, зелена економіка, відновлювальна енергія,
емпатія та взаємодопомога – це все бажані якісні характеристики людської цивілізації, що
стала на шлях сталого розвитку. Проте, існує ряд перешкод, не подолання яких негативно
впливатиме на сукупну ефективність реалізації концепції сталого розвитку (так як дана
концепція передбачає об’єднання зусиль усієї світової спільноти, адже одна, чи кілька навіть
найбагатших країн не можуть самостійно вирішити глобальних проблем) є нерівномірність
соціально-економічного розвитку країн світу.
Заглинська Л.В., Заглинський А.О. справедливо зазначають: «глобальна політика в
контексті сучасних трансформацій віддзеркалює основне протиріччя, яке полягає у
посиленні розриву між багатими найрозвиненішими країнами, що перейшли у стадію
постіндустріально-інформаційного розвитку та рештою людства, серед якого спостерігається
інколи навіть регрес до попередніх стадій розвитку. Дане протиріччя виявляється в багатьох
аспектах, найважливішими з яких є економічний, соціальний, політичний, демографічний,
екологічний та культурний. Все це активізує рух антиглобалістів, прихильників поглиблення
регіоналізаційних процесів аж до виходу деяких країн з міжнародних організацій, посилення
стриманих, критичних і навіть скептичних настроїв щодо перспектив глобалізації.»[1, с. 21]
На нашу думку, не вирішення таких глобальних проблем, як продовольча, війни та
миру, бідності та відсталості ряду країн в умовах стрімкого розвитку науково-технічного
прогресу послужить стримуючим фактором реалізації принципів концепції сталого розвитку.
Відповідно до теорії потреб, незадоволення первинних базових фізичних потреб значною
мірою знижує мотивацію до розвитку, інакше кажучи, населення країни в умовах голоду,
нестачі продовольства та антисанітарії не будуть дбати про стан навколишнього середовища,
мир та емпатію, а навпаки – використовуватимуть всі засоби для виживання.
Таким чином, можливе зростання незадоволення та поява рухів опору процесам
глобалізації, для запобігання яким, розвинені країни, що несуть відповідальність за
мобілізацію ресурсів планети задля власного економічного зростання, збагачення та
політичної могутності, а також наддержавні міжнародні структури повинні докласти зусиль
для підвищення рівня життя людей, інакше сталий розвиток не сприятиме якісним змінам в
житті людської цивілізації, а лише поглибить та трансформує глобальні проблеми у
видозмінені під впливом сучасних тенденцій розвитку світової економіки форми.
Список літератури:
1. Заглинська Л.В., Заглинський А.О. Глобалізація політики в контексті сучасних
трансформацій. Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х
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URL:https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/09/Conf__18.05.2018_KhNAHU_.pdf.
2. Корольчук Л.В. Концептуальні основи теорії сталого розвитку. Економічний
форум. Луцьк: Луцький НТУ. 2020. №4. С. 14-22.
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Technical sciences
ВИПРОБУВАННЯ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПК НА ТЕХНОЛОГІЧНУ
НАДІЙНІСТЬ
Коротков В.С.
к.т.н., доцент
Дніпровський державний технічний університет, kvs55dn@mail.ru
Мережко В.О.
студент, Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки УДХТУ
При тривалій експлуатації верстатів з ЧПК від дії різних факторів знижуються їх
можливості щодо забезпечення необхідної точності і якості обробки поверхонь деталей. В
умовах виробництва своєчасне виявлення неприпустимих відхилень характеристик верстата
створює можливість вжити відповідних і своєчасних заходів щодо їх усунення.
Одним з ефективних методів контролю характеристик верстатів є їх періодичне
випробування за допомогою різних діагностичних пристроїв за спеціальними методиками [1]
.
Для випробувань токарних верстатів з ЧПК на технологічну надійність в умовах
виробництва розроблено мобільний пристрій [2], який дозволяє імітувати в широких межах
робочі навантаження і визначати податливість елементів технологічної системи окремого
верстата.
По керуючій програмі, або в ручному режимі, за допомогою навантажувального
пристрою, закріпленого у різцетримачі верстата, створюється імітаційне зусилля, яке
прикладається до встановленого в обертальних центрах на верстаті навантажувального валу.
На рис. 1 показаний фрагмент пристрою з навантажувальним валом 1, установленим в
центрах 2 верстату, змінними дисками 3 для сприйняття імітаційних зусиль. Такі диски
можуть встановлюватися на валу в різних місцях робочої зони верстата, що дозволяє
імітувати дію робочих навантажень при обробці різних за габаритами деталей.
На дисках 3 розташовані три кільцеві канавки (одна на циліндричній поверхні і дві на
бічних) для контакту з навантажувальним пристроєм 4 і вимірником 5 лінійних переміщень.
Бічні поверхні канавок виконані під кутом 45° до осі навантажувального валу 1 і кутом 90°
між собою.

Рисунок 1- Фрагмент пристрою для імітації навантажень
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Величини пружних відхилень елементів технологічної системи верстата при імітації
навантажень
визначаються вимірником 5 лінійних переміщень. Отримані результати
передаються в комп’ютер і обчислюються за спеціальною програмою.
Використання розробленого пристрою не вимагає будь яких змін у конструкціях
металорізальних верстатів, а керуюча програма випробувань готується у відповідності до
поставлених задач досліджень.
Отримані дані випробувань можуть бути використані для прогнозування очікуваних
відхилень розмірів поверхонь оброблених деталей на різних режимах. Шляхом введення
попередніх поправок в траєкторію руху формоутворюючого інструменту можна компенсувати
очікувані похибки, що дозволяє підвищити результуючу точність обробки на верстаті з ЧПК.
Список літератури:
1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.:
Машиностроение, 1985. – 288с.
2. Пристрій для імітації навантажень в металорізальних верстатах. Патент на корисну
модель №126657 В23 В25/06, 2018.
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Technical sciences
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ НА
ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Коротков В.С.
к.т.н., доцент,
Дніпровський державний технічний університет (E-mail: kvs55dn@mail.ru)
Попенко А.І.
студентка, Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки УДХТУ
Титан та титанові сплави широко застосовують в авіаційній, ракетно-космічній та
інших галузях промисловості. Наприклад, багато деталей складної форми з високоміцного
титану ВТ-22 виготовляються для шасі літаків. Це пояснюється поєднанням таких цінних
якостей матеріалу як легкість і висока питома міцність, корозійна стійкість, технологічність
при обробці тиском і зварюваність, холодостійкість, немагнітність і ряд інших цінних
фізико-механічних характеристик.
Обробку деталей складної конфігурації з титанових сплавів з підвищеними
технологічними вимогами часто виконують на токарних і фрезерних верстатах з ЧПК.
Керуючу програму (КП) металообробки готують з використанням засобів автоматизації CAD/CAM систем і з можливістю моделювання формоутворення поверхонь конкретним
інструментом. Такий підхід дозволяє контролювати послідовність виконання технологічних
переходів і операцій, але не дає повної картини про якість оброблюваних поверхонь.
Як відомо [1,2], обробка різанням титанових сплавів пов'язана з можливим
утворенням неприпустимих ущільнень матеріалу від дії сил різання і виникнення дефектного
«альфірованого» шару на поверхні деталей.
Для зведення до мінімуму ризиків утворювання зазначених дефектів, розроблена
методика визначення раціональних припусків для найбільш часто застосовуваних видів
обробки (точінням і фрезеруванням) внутрішніх і зовнішніх поверхонь деталей складної
форми. Запропонована також методика розрахунків ефективних режимів різання для
інструментів з твердими сплавами і швидкоріжучими сталями.
При використанні сучасних верстатів з ЧПК і можливості дотримання
рекомендованих умов різання при змінах кривизни оброблюваних поверхонь, створюються
передумови для забезпечення високої точності розмірів поверхонь і контролю температури в
зоні різання.
Практичне застосування розроблених рекомендацій дозволяє на стадії підготовки КП
створювати умови для досягнення високої точності обробки і отримання необхідної якості
поверхонь деталей.
Список літератури:
1. Резников Н. И. Обработка резанием жаропрочных, высокопрочных и титановых
сплавов. - М., 1972. - 200с.
2. Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ:
Справочник. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1990. – 588 с.
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Legal sciences
ДОПИТ ЕКСПЕРТА
Костеленко Валерія Миколаївна
студентка
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Допит є найрозповсюдженішою слідчою дією. За його допомогою одержується і
перевіряється значна частина інформації, необхідної для встановлення iстини по справі.
Тому цілком закономірним виступає інтерес дослідників до проблем допиту в
кримінальному судочинстві.
Допит з точки зору кримінального процесу та криміналістики – це слідча дія, змістом
якої є отримання та фіксація уповноваженою особою у встановленій кримінальним
процесуальним законом формі показань, які містять відомості, що мають значення для
вирішення кримінальної справи.
Одним із засобів отримання доказів в кримінальному провадженні виступає допит
експерта, який проводиться з метою роз'яснення проведеного ним дослідження. Допит
експерта можливий лише після надання ним письмового висновку та не повинен виходити за
межі проведеного дослідження. Допит експерта є процесуальною дією, яка може
здійснюватися як в ході досудового розслідування, так і під час судового розгляду.
М.О. Богославська розглядає допит експерта як процесуальну форму використання
спеціальних знань у судочинстві, самостійну судову дію, яка відбувається після проведення
експертиз [1, с. 29].
Експерт є учасником кримінального провадження. Його роль та значення для
досудового розслідування та судового розгляду є доволі важливими в процесі доказування та
в деяких випадках без експерта доволі проблематично, а інколи і неможливо визначити
особу, винувату у вчиненні кримінального правопорушення. Показання експерта являються
процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. Чинний КПК України не
тільки відносить показання експерта до переліку процесуальних доказів, але й істотно
розширив правові можливості їх формування, перевірки, оцінки та процесуального
використання.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
надав роз’яснення про те, що допит експерта має на меті роз’яснення термінології, окремих
формулювань, з’ясування методу дослідження, уточнення компетенції експерта, пояснення
розбіжностей між обсягом поставлених запитань і висновками експерта, встановлення
суперечностей між висновком експерта й іншими наявними у кримінальному провадженні
доказами або між декількома висновками щодо одного й того ж предмета чи питання
дослідження [2].
Обставини, які можуть з’ясовуватись у експерта під час дачі ним показань у судовому
засіданні, передбачені у ст. 356 КПК України, проте діючий КПК України не містить статті
щодо порядку проведення допиту експерта на стадії досудового розслідування. У той самий
час ч. 5 ст. 69 КПК України встановлює обов’язок експерта з’явитись на виклик до слідчого
та дати відповіді на запитання останнього під час допиту. Тому можуть виникнути труднощі
з проведенням такої слідчої дії [3].
На нашу думку, сьогодні в сучасному кримінальному процесі питання переваги
висновку експерта над іншими джерелами доказів не стоїть, що відповідає правилам оцінки
доказів за внутрішнім переконанням з точки зору належності, допустимості, достовірності,
достатності та взаємозв’язку, без привілеїв щодо наперед установленої сили певного доказу
(ст. 94 КПК України).
У частині 10 ст. 101 КПК України зазначається, що висновок експерта не є
обов’язковим для особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода з ним повинна
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бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку. Указане означає, що критеріями
оцінки висновку експерта є його належність, допустимість, достовірність і взаємозв’язок з
іншими доказами в кримінальному провадженні. Усі вказані критерії повинні відповідати
вимогам кримінального процесуального законодавства задля можливості використання
висновку експерта в доказуванні.
Чинним КПК України встановлено специфічний спосіб перевірки достовірності
висновку експерта в кримінальному провадженні – допит експерта в суді (ст. 356 КПК
України). У частині 3 ст. 356 КПК України визначено предмет допиту, переважний обсяг
питань, які можуть бути поставлені експерту, саме стосуються визначення його
компетентності та компетенції. Зокрема, це спеціальні знання та кваліфікація з
досліджуваних питань (освіта, стаж роботи, науковий ступінь тощо), дотичні до предмета
його експертизи; використані методики та теоретичні розробки; застосовність та
правильність застосування принципів і методів до фактів кримінального провадження; інші
запитання, що стосуються достовірності висновку.
Специфікою предмета допиту експерта в суді вважаємо те, що суб’єкт оцінки не має
спеціальних знань, а отже, висновок експерта повинен бути належним чином
аргументований та прийнятний до розуміння слідчим (судом), іншими учасниками
кримінального провадження. Доказова значущість залежить від змісту висновку експерта,
якостей опису в ньому перебігу та результатів досліджень. Якщо ж сторони кримінального
провадження чи суд виявляють суперечливість результатів експертного дослідження іншим
матеріалам справи або необґрунтованість його результатів, доцільно призначати додаткову
або повторну експертизу.
До того ж, запитання для експерта можуть бути поставлені у письмовій формі, що
дасть йому змогу заздалегідь підготувати повну та обґрунтовану відповідь. На нашу думку,
такі рекомендації сприятимуть скороченню витрат на відрядження для судового експерта та
сприятимуть мінімальному відволіканню його від основної роботи.
Серед учених існують різні думки з приводу предмета допиту експерта, можливості
перевірити його компетентність і компетенцію іншими засобами, впливу такого допиту на
оцінку наданого висновку [4, c. 280]. Зауважимо лише, що, на нашу думку, такий спосіб
повинен застосовуватись у комплексі з іншими способами перевірки достовірності та
допустимості висновку експерта як джерела доказів.
На нашу думку, показання експерта діючий КПК України правильно відносить до
процесуального джерела доказів, оскільки такі показання містять відомості про наявність чи
відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про винуватість чи невинуватість
особи та інші обставини, які мають важливе значення для досудового розслідування.
Таким чином, показання свідка відіграють важливу роль під час встановлення
обставин події кримінального правопорушення, встановлення відомостей, які мають
значення для кримінального провадження та є невід’ємною складовою процесуальних
джерел доказів.
Отримані результати можуть бути використанні під час застосування норм КПК
України, а також повинні послугувати основою для подальших наукових досліджень
поставлених питань.
Список літератури:
1. Богославська М.О. Допит експерта слідчим і в суді. Криміналістичний вісник:
наук.-практ. зб. ДНДЕКЦ МВС України, КНУВС. К. : ТОВ «Еліт Прінт», 2016. No1 (13). С.
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2. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у
першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Лист
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ФОТОПОРТРЕТ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»
Косюк О. М.
к. ф. н., доцент Волинського національного університету ім. Лесі Українки,
ID ORCID: 0000-0001-8093-1961
Юноша М.П.
студентка спеціальності "Журналістика" Волинського національного університету
ім. Лесі Українки
На відмінну від зарубіжних (приміром, журналу «LIFE»), українські видання не
відрізняються надзвичайним креативом у наповненні фотоілюстраціями: вітчизняна
фотографія більше фіксує подію, аніж прагне відобразити її. За такою схемою працює
чимала частина журналів та газет України. Як слушно зауважує Олег Клімов: “Фотографи в
гонитві за гонорарами загубили свій стиль, індивідуальність або просто не встигли їх
набути” [4]. Відсутність освітити та елементарних навичок робить «шедеври» схожими на
бананові наклейки, а самих майстрів – на «тримачів» дорогих камер. Служби фотосервісу в
інтернеті дозволяють не хвилюватися за пошук зображень чи їх створення, бо можна
спокійно надрукувати світлини під назвою «з архіву», і «не важливо», що вони дуже часто не
пов’язані ні із сюжетом, ані зі змістом публікацій [5].
Якщо періодика зарубіжних зразків, зокрема «LIFE», спочатку робила фото на місці
події, а потім обігрувала його текстом, то вітчизняна журналістика, навпаки, – «склеює»
початково написаний текст із фотографією. Така подача знебарвлює сторінки газет та
журналів. Більше того, відсутність оригінального заголовка – взагалі залишає матеріал
непрочитаним.
Секрет авторських фото у тому, що вони повинні робити видання креативним.
Оригінальним рядом ілюстрацій і фотопортретів може похизуватися газета «День» [3],
заснована 11 вересня 1996р. Газета стала джерелом пізнання України світовою
громадськістю, вона – єдина у вітчизняному інформаційному полі виходить українською,
російською та англійською мовами. Видання українською та російською з’являється
щоденно тиражем 65 400 примірників. Натомість щотижневик «The Day» має значно менший
наклад – 7025 екземплярів.
Газета позиціонує себе як зразок формату якісної преси. Вона має суспільнополітичне спрямування. Рубрики різноманітні та цікаві: “Перша шпальта”, “Подробиці”,
“Економіка”, “День України”, “Суспільство”, “День Планети”, “Тайм-аут”, “Культура”
.Особливістю газети є поєднання кольорів. Індивідуальність дизайну у тому, що на чорнобілих сторінках є вкраплення червоного кольору, які гармонійно виділяються на фоні
ахроматичної гами. Самі ж фотографії, як чорно-білі, так і кольорові, мають неоднакову
форму, що урізноманітнює творчі підходи до верстки матеріалів.
Фотографія супроводжує чи не всі сторінки газети. Фотопортрет займає тут
особливу нішу – 40% усіх зображень [2]. Проаналізувавши шпальти газети за період з 2
квітня по 1 травня 2020р. (випуски №60-81) [1], можна зробити висновок, що більшість з них
містять групові або одиничні (якщо вважати фотопортретом лише зображення близького
плану) портрети. Всього у 5 випусках, відсутні обличчя людей, чи дуже віддалені (як
велосипедист у №65), або замінені карикатурами та картинками.
Фотопортрети не доречно характеризувати за єдиним взірцем. Окремі з них
відзначені особливою документальністю, інші – просте відображення знаменитості, деякі
вражають несподіваними ракурсами, а частина, через емоційність та динаміку, справляє
враження надзвичайно художніх фотографій. Такою є світлина у числі №39 (2721),
опублікованому 1 березня 2008 року. На чорно-білому фото лікарняний коридор освічує
двері відчинених палат. Посередині стоїть жінка із крапельницею, а на передньому плані
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біжить онкохвора дитина. Рух маленької людини серед темного коридору стін, що бачив
сотні смертельнохворих не може залишити нас байдужими. Такі фотопортрети розраховані
більше на емоційний вплив, ніж на висвітлення самої події.
Найбільш якісними та насиченими портретами «Дня» є, звісно ті, що були
представлені на фотоконкурсі газети. Щорічно на конкурс надсилаються роботи більше 200
фотографів. Вони працюють у найрізноманітніших жанрах: від портрету до драми. Редактор
газети Л. Івшина розповідає про рецепт успіху: «Бути оригінальним, мати «незашорений
погляд» і головне – глибокий сенс фотороботи. Це головний критерій» [6].
Світлини «Дня» завжди транслюють надзвичайно актуальні та важливі події.
Порівняймо два фотопортрети,часовий простір між якими становить 9 років. Перша з них –
«СІЗО» була надрукована 8 лютого 2008р. у № 23 (2705). На ній зображено чоловіка зі
спини. Загнаний у куток камери, він обхопив голову руками і оперся на грати ліжка. Глибину
та емоційність портрету невідомого підсилює назва "Феміда з … відкритими очима". Фото
стало результатом досліджень про недовіру українців до судової гілки влади [2, 38]. Воно не
розповідає історію конкретного в’язня, а ілюструє комплексну проблему громадськості.
Другий фотопортрет – «Надзусилля» Анни Чапали був представлений на виставці
«Фото-Синтез» у 2017р. На світлині бачимо спортивний зал, «публіку» на балконі та постать
на інвалідному візку – капітана ЗСУ Дмитра Медведя, що підіймається канатом угору. Цей
знімок – не лише свідчення боротьби українських воїнів, а й констатація проблем
проходження реабілітації після поранень. Засвідчена тема колосально злободенна для
України й сьогодні.
Обидві світлини ілюструють найгостріші реалії свого часу, у порівнянні з якими
«дерев’яні» обличчя високопосадовців виглядають як зображення пам’ятників...
Сьогодні найважливіша для українського суспільства тема – війна на Донбасі.
Журналісти, котрі наважуються робити кадри з гарячих точок, відвідувати житла
переселенців та фіксувати морально чи фізично постраждалих осіб, створюють обличчя
національної журналістики. Зразок такої роботи – фото Олександра Хоменка «Фея
переселенців», представлене на фотовиставці газети «День» у 2017р. [6]. Це зображення
маленької дівчинки у костюмі балерини, котра стоїть на підвіконні серед темної кімнати.
Навколо – лишень стіни та вікна з облущеною фарбою. Насправді, у цьому будинку відсутнє
опалення та належні житлові умови. Дівчинка-переселенка – родом з Луганщини, її сім’я
переїхала до Одеси. Автор так описав героїню фотопортрету: «… ця дівчина неймовірна. Ми
спілкувалися – вона тендітна, і водночас війна швидко зробила її дорослою».
Виставки газети «День» проводяться із 1998 року і є реальним відображенням
української фотожурналістики. Вони засвідчують високий рівень, якість, далеку від
«джинси» емоційність і, разом з тим, – документальність подій.
Отже, українська фотографія, яка намагається "наздогнати" зарубіжну, насправді
значно програє їй. Проте є й у нашому інфопросторі видання високого ґатунку. До них
належить газета «День», що продукує якісні медіавзірці. Представлені тут фотопортрети –
свідчення майстерності, оригінальності та художньої якості, яких може досягти українська
фотожурналістика.
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ім. Лесі Українки
Фотографія, світлина, фотознімок, фотокартка, відбиток, поличчя [3]… Як тільки не
називають фотопортрет. Існує думка, що фотопортрет – абсолютно проста річ. Мовляв, є
природа – це фотопейзаж, є обличчя людини – фотопортрет, а якщо в об’єктиві нарізану на
тарілку грушу ставлять на фоні старого тюлю – то вже і фотонатюрмортом назвати можна.
Проте така «спрощена» класифікація не зовсім відтворює жанри фотожурналістики.
Б.Черняков, український учений, прихильник класичного розподілу, вважає: «До
інформаційних жанрів фотожурналістики належать фотозамітка, розширена замітка,
фотозвинувачення, фоторепортаж, фотокореспонденція інформаційного виду. Аналітичні
жанри подані фотокоресподенцією, фотофейлетоном аналітичного виду; висловлені
припущення про можливість виокремлення в цій типологічній підгрупі жанрових форм
фотокоментаря, фотоогляду. Художньо-публіцистична підгрупа жанрів складається з
фотонарису, фотозамальовки, фотофейлетону» [2].
Натомість російський дослідник, фотограф та кореспондент А.Колосов демонструє
сучаснішу модель класифікації [1, 40]. Він наголошує, що штучно створених жанрів
журналістики забагато. До них, на думку фотомайстра, слід віднести фотозамітку,
фотоінформацію, фотозвіт, фотокореспонденцію, фотозвинувачення та ін. Колосов називає їх
«суб’єктивними» і вважає, що вони – це подрібнений фоторпортаж та жанрова фотографія,
які прийшли в журналістику раніше.
Проте були й дослідники, які відводили фотопортрету особливе значення у
журналістиці. До них належить В.В. Тулупов, який зазначає: «... історично склалося три
«родових» канонічних жанри: фотоінформація, фотопортрет і фоторепортаж. До цих ведучих
за значенням суб’єктивно-публіцистичних жанрів долучається фотоплакат, що є або
самостійним знімком (портрет, етюд, жанр), або монтажем чи колажем» [1, 41]. Такий погляд
розділяє і В.М. Березин. На його думку, фотопортрет – то переданий образ людини чи групи
людей, що живуть зараз чи існували колись. Схожість портрета з моделлю (оригіналом)
досягається не лише зовнішнім зображенням, але й яскравим відображенням внутрішнього
світу, розкриттям індивідуальності героя.
Фотопортрет є жанром художньої фотожурналістики. Те, що образотворче мистецтво
«позичило» журналістиці свої жанри неабияк вплинуло на синтез живопису та фотографії.
Зокрема, на терміни портрет та замальовка, що попри однакову назву, несуть у собі різне
забарвлення. Фотопортрет як жанр теж має класифікацію. Відповідно до виконавчої техніки
й особливостей персонажів виділяють анфас, профіль, погрудний, у повний ріст, інтимний,
монументальний та станковий.
Це дійсно суперечливий жанр журналістики. Ми звикли вважати будь-яке зображення
людини близького плану портретом, але далеко не всі здатні розгледіти глибини
внутрішнього світу людини, яка там зображена. Когось дивні портрети Діани Арбус
зачеплять до глибини душі, інші ж не помітять в них нічого, окрім мимовільної картинки з
несимпатичними перехожими. З іншого боку, не зовсім правильно залишати фотопортрет (як
жанр художньої журналістики) у класифікації із фотоінформацією чи фотозамальовкою. Він
багатогранний і ніби розчиняється у жанрових формах, одягаючи маски фотореклам,
фотоілюстрацій, фотоінформацій тощо.
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Тож справедливою, на наш погляд, є думка про створення двох класифікацій: жанрів
фотожурналістики та жанрів художньої фотографії. Такий поділ пропонує Л. Мжельська» [1,
42]. Фотопортрет, поряд із пейзажом, натюрмортом та жанровою фотографією вона включає
до художньої фотографії. А фотокореспонденцію, фоторепортаж та ін. класично медійні
жанри – до фотожурналістики.
Список літератури:
1. Захаров С. В. Фотопортрет как избыточный елемент классификации
фотожурналистики. / С. В. Захаров // Журналистский ежегодник, 2013. – № 2. – Часть 2. – С.
40-42
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://journals.tsu.ru/newsman/&journal_page=archive&id=947
2. Поліха, Л. Жанрові різновиди фотожурналістики у періодичних виданнях
Закарпаття 1919–1944 років / Л. Поліха // Науковий вісник Ужгородського університету :
Серія: Філологія / редкол.: Ю.М. Бідзіля (голова), В.В. Барчан, Л.О. Белей та ін. – Ужгород:
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 21. – С. 141
3. Словник синонімів української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://slovnyk.me/dict/synonyms

24

Pedagogical sciences
РОБОТА НАД МОВЛЕННЄВИМ РОЗВИТКОМ УЧНІВ
Котляренко С.В.
кандидат філологічних наук, доцент
НПУ імені М.П. Драгоманова
Розвиток зв’язного усного мовлення людини розпочинається ще з дитинства та
охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності. Програмою оволодіння мовленнєвим
розвитком передбачається набуття елементарних знань про мовлення: усне і писемне,
діалогічне і монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними
завданнями, ситуацією спілкування. Оволодіти граматичною будовою мовлення означає
навчитися правильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни,
суфікси, префікси, узгоджувати іменники з іншими частинами мови в роді, числі та відмінку,
правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому, вживати
прийменники, сполучники, будувати складнопідрядні і складносурядні речення. Школа
відіграє важливу роль у розвитку та нормалізації усного літературного мовлення. Важливо
прищеплювати вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у стрімкому
потоці інформації. Вивчення окремих питань з історії методики навчання української мови
свідчить про те, що граматика, за умови правильного її вивчення, відіграє велике значення у
піднесенні мовної культури, що тісний взаємозв'язок уроків мови і літератури створює
сприятливі умови для розвитку усного мовлення учнів та ґрунтовного вивчення мови
загалом. Ґрунтовне оволодіння учнями культурою усного висловлювання неможливе без
спеціально відведених на це уроків.
У статті «Культура усного мовлення в школі» А. П. Медушевський підкреслює, що «у
кожному розділі програми є матеріал, який стосується насамперед усного мовлення і для
розкриття якого вкрай потрібні спеціальні уроки». Урок розвитку зв’язного усного мовлення
тоді дасть очікувані результати, коли він буде логічним і послідовним за своїм змістом. Тому
кожен вчитель-словесник повинен добре володіти теорією і практикою побудови й
проведення уроку розвитку зв’язного усного мовлення учнів.
Належна робота над оволодінням правильним усним мовлення учнів може бути
забезпечена лише за умови правильного розуміння самої суті цього поняття. Отже, робота
над усним мовленням – це послідовний процес збагачення словникового запасу та вивчення
орфоепічних норм української мови, вироблення в учнів умінь висловлюватись змістовно й
виразно. Насамперед, це: оволодіння засобами мовної культури та нормами виразного
читання, поповнення лексичного запасу (правильне використання у своєму мовленні
фразеологізмів, неологізмів), оволодіння нормами словотвору, словосполучень і речень,
усунення помилок та вад усного мовлення, формування вмінь і навичок правильного
зв’язного усного мовлення. На уроках української мови вчитель-словесник повинен
спостерігати за правильністю мовлення учнів, своєчасно виправляти мовні помилки,
наполегливо боротися за підвищення культури мови, систематично проводити з учнями
словникову роботу і збагачувати лексичний запас учнів, пояснювати незрозумілі слова і
вирази, наводити синоніми, вчити аналізувати слова, укладати тлумачні й орфографічні
словнички.
Розширенню і збагаченню словника учнів на уроках української мови сприяють
різноманітні вправи, пов’язані з вивченням фонетики, граматики, орфографії та пунктуації.
Вивчення синтаксису дає можливість збагачувати мову учнів за допомогою вправ на заміну
одних синтаксичних конструкцій іншими тощо. Опрацювання літературних творів – це теж
робота над усним мовленням учнів. Цьому служить, насамперед, аналіз мови цих творів.
Працюючи над різними літературними текстами, учні відповідають на питання вчителя,
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переказують зміст тексту своїми словами, складають план у формі розповідних чи питальних
речень.
Необхідно зазначити, що методика навчання української мови як наука має свої
методи та прийоми вивчення усного мовлення. Наприклад, М. Г. Стельмахович зазначає, що
«методи розвитку усного мовлення – це способи роботи вчителя і учнів, у процесі яких
вчитель передає знання про культуру живого слова і організовує самостійну діяльність учнів
з метою засвоєння ними знань, умінь і навичок зв’язної звукової мови» [10, 16] та
виокремлює такі методи: метод бесіди, метод спостереження і аналізу мовних явищ та метод
самостійної роботи учнів.
Основним засобом розвитку мовлення учнів є усна чи письмова форма, переклади
прочитаних або почутих текстів, статей на різні теми. Працюючи над розвитком мовлення
учнів, учитель прагне до того, щоб навчити їх висловлювати свої думки чітко, у певній
послідовності і в логічному зв'язку. Учні повинні вміти давати повні відповіді на поставлені
їм запитання, складати план до прочитаної статті, логічно переказувати матеріал
прочитаного параграфа з підручника, переказувати прочитане своїми словами, писати твори
на різні теми. Усе це й становить зміст роботи над розвитком зв'язного мовлення учнів, що є
продовженням роботи над розвитком мови. Підготовчим етапом є робота над реченням.
Учитель вчить учнів будувати речення вже з перших днів навчання в школі: ставить до учнів
запитання та пропонує варіанти відповіді. Потім робота над реченням тісно пов'язується з
роботою над лексикою і продовжується в процесі вивчення всіх розділів граматики.
Вивчаючи синтаксис, учні знайомляться з різними типами простих та складних речень,
вчаться замінювати одні синтаксичні конструкції іншими. Наприклад, вправа: Замініть
безособові речення особовими й навпаки
З поля віє пахощами. – З поля віють пахощі.
Світає. – Настає ранок.
Волошками запахло. – Запахли волошки.
Однак не менше можливостей для роботи над реченням і його будовою дає вивчення
морфології. Наприклад, належна організація вивчення іменника може стати підґрунтям для
піднесення культури усного мовлення учнів. Потрібно звернути увагу на відмінювання
іменників, коли трапляється найбільше помилок під час вживання іменників другої відміни в
родовому відмінку однини (ясен – ясена, степ – степу, метр – метра) тощо. Щоб уникнути
таких помилок в усному мовленні потрібно запропонувати усні або ж письмові практичні
вправи на уроках української мови. Наприклад, вправа: Запишіть прислів’я та приказки,
обравши правильний варіант -а, -я, -у, -ю.
Голова без (розум), як ліхтар без свічки.
Буває, що й теля (вовк) хапає.
Посеред зими (лід) не випросиш у куми.
(Дим) без (вогонь) не буває.
Дружні сороки й (орел) заклюють.
Також потрібно звернути увагу, що ще одним важливим завданням мовленнєвого
розвитку є виховання звукової культури мовлення. Мистецтво усного мовлення вимагає від
мовця уміння досконало володіти мовленнєвим апаратом, доводиться зайнятися технічною
стороною інтонації (технікою мовлення). Поняття звукової культури мовлення досить
складне і широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів: чітку артикуляцію звуків
рідної мови, фонетичну і орфоепічну правильність мовлення, правильне мовленнєве дихання
(реберно-діафрагмальне дихання), силу голосу, темп і тембр мовлення, інтонаційні засоби
виразності (наголос, логічні паузи, ритм), фонематичний слух. Особливу увагу звертаємо на
значення логічного наголосу в усному мовленні. Логічним наголосом називається особливе
виділення голосом слова в реченні з метою підкреслити важливість його в смисловій
структурі речення. У простому реченні буває тільки один логічний наголос. Він може падати
на будь-яке слово в реченні, у тому числі й на неповнозначне, наприклад: Чеснота — це
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робити людям добро і не чинити їм лиха. А робити ближнім добро — це робити для них те,
чого ти бажав би самому собі. (Нар. творчість).
Нині потрібно звертати увагу на мовленнєвий розвиток в будь-яких навчальних
закладах (від дошкільних до закладів вищої освіти), оскільки питання правильної гарної
вимови є актуальним для кожної сучасної людини. Потрібно постійно проводити роботу над
правильною вимовою, чіткістю й виразністю усного мовлення, над збагаченням словника,
правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним висловлюванням.
Робота над мовленнєвим розвитком передбачає: вдосконалення вимови та підвищення
мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу; уміння вживати
слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно
від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно викладати думки; оволодіння
нормами українського літературного мовлення; засвоєння найважливіших етичних правил
спілкування.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Кравець А.В.
магістр, Київський національний
університет будівництва та архітектури
Створення та підтримання гармонійного розвитку суспільства і природи є важливою
проблемою у науковій сфері і в державних, а також галузевих програмах. Урбанізація є
певним процесом концентрації й інтеграції людської діяльності та впливає на природні
комплекси в межах міст [1, 2]. Майже 2% світової поверхні суші урбанізовано, а близько
25% − задіяно у сільському господарстві, діяльність людини спричинила вилучення 40%
первинної біотичної продукції Землі.
Сукупність таких обставин вимагає обґрунтування нових та актуалізацію існуючих
стратегій використання природних ресурсів, відтворення та охорони. Одним із інструментів
вирішення таких надскладних проблем є землеустрій. В контексті сталого розвитку,
землеустрій має стати основою для створення відповідних національних програм оптимізації
землекористування, природокористування та охорони навколишнього середовища [3].
Брак планових матеріалів та невизначеність на місцевості меж земельних ділянок, як
наслідок відсутність зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянок
зелених зон у містах, зокрема і парків як складової частини зелених зон, призводить до
порушення земельного та природоохоронного законодавства при їх використанні. Це
стосується незаконного відчуження під будівництво частин територій заповідників, парків,
скверів, тощо.
В сучасних умовах проблеми належної охорони та раціонального, ефективного
використання земель природно-заповідного призначення, а також земель рекреаційного
призначення пов’язані із проблемами екологічної безпеки, забезпечення якої є пріоритетним
завданням і обов’язком держави. Проблеми розвитку землекористування та охорони
земельних ресурсів потребують детального розгляду, в той же час більшість земельних
ділянок зелених зон міст, серед яких парки, досі залишаються не сформовані та не оформлені
в установленому законодавством порядку [4].
Поняття «земельна ділянка», в свою чергу, має включати в себе визначені чинним
законодавством умови. Відповідно до частини першої статті 79 Земельного кодексу України
земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем [5]
розташування, з визначеними щодо неї правами.
Тобто поняття «земельна ділянка» включає в себе три ознаки:

установлені межі;

місце розташування;

визначені на неї права.
Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта
цивільних прав визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного
земельного кадастру (частина перша статті 791 Земельного кодексу України [5]).
До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки

зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів (в тому числі
парків відпочинку);

навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас;

земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів,
об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і
наметових туристично-оздоровчих таборів;

будинків рибалок і мисливців;
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дитячих туристичних станцій;

дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів;

земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів
стаціонарної рекреації.
Аналіз нормативної бази щодо відведення та використання парків відпочинку, як
складової земель рекреаційного призначення показав недосконалість нормативно-правового
забезпечення формування земельних ділянок під парками, постає також завдання проведення
інвентаризації, планувального та правового закріплення рекреаційних земель особливо у
населених пунктах з урахуванням вимог формування та розвитку рекреаційного середовища,
а також необхідним є прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення».
Державна реєстрація земельних ділянок парків відпочинку та інших видів парків в
Державному земельному кадастрі та взагалі реєстрація земельних ділянок рекреаційного
призначення та речових прав на них в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
має становити більш масовий характер, задля чіткого визначення на місцевості меж
сформованих земельних ділянок цієї категорії земель, що унеможливить використання їх не
за цільовим призначенням, особливо це актуально для урбанізованих територій.
Застосування ГІТ, CAD-систем, автоматизованих систем для ведення Державного
земельного кадастру, веб-ресурсів з публічним відображенням зелених зон, Державного
лісового кадастру та інших кадастрових систем і баз даних доцільно об’єднувати та
забезпечити кореспондування між різними кадастрами задля врахування рекреаційних та
природоохоронних потреб та актуалізації даних. Публічне відображення зелених зон у місті
Києві, впровадження відкритості даних як елементу громадського контролю за утриманням
та обслуговуванням парків є важливою складовою сучасного міста, а для містобудівної
системи Києва такі ініціативи гармонійно можуть реалізовуватися в рамках програми Kyiv
Smart City.
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Красій Тетяна Вікторівна
Викладач хімії
Присяжна Тетяна Іванівна
Викладач фізики
Вінницький транспортний коледж
Сьогодні у зв’язку із збільшенням об’єму інформації, що підлягає засвоєнню в період
вузівського навчання, а також з необхідністю підготовки студентів до самоосвіти, важливе
значення набуває вивчення ролі міжпредметних зв’язків. Проблема міжпредметних зв’язків
навчальних дисциплін є однією із найважливіших у педагогіці, що зумовлено насамперед
сучасним процесами інтеграції та диференціації наукових і технічних галузей діяльності
людини й виникненням загальнонаукових теорій (теорії систем, теорії інформації,
кібернетики та ін.), які внесли нові ідеї в дослідження складних системних об’єктів природи і
суспільства.
Використовуючи міжпредметні зв’язки в навчальному процесі ми формуємо в
студентів використовувати набуті знання в одній сфері і застосовувати в інших сферах
діяльності. Тим самим виховувати компетентного і всебічно розвинутого фахового
молодшого бакалавра.
Актуальність проблеми міжпредметних зв’язків у сучасних умовах посилюється
зниженням значущості й інтересу студентів закладів фахової перед вищої освіти до
предметів природничого циклу.
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дане питання висвітлене у
різних напрямах, а саме: сутність та класифікація міжпредметних зв’язків (В.М. Максимова,
Г.Ф. Федорець); методика проведення занять на міжпредметній основі (С.В. Басюк
(інтегровані уроки біологія і хімія), С.А. Іванова (бінарні уроки біологія й хімія),
Л.С. Лисенко (інтегровані уроки хімія і біологія) та ін..); методичні розробки викладання
фізики в умовах профільного навчання висвітлені у працях Т.П. Гордієнко, Н.В.
Стучинської, В.М. Дедович, С.О. Старченка, В.А. Орлова та ін.
Метою нашого дослідження є розкриття важливості міжпредметних зв’язків у
курсах хімії й фізики як засобу формування предметної компетентності здобувачів освіти;
розгляд генезу суті міжпредметних зв’язків, функцій, висвітлення класифікацій та основних
напрямків у навчальному процесі.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, функції міжпредметних зв’язків, принципи
навчання.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі освіта і наука починають
тяжіти не до фрагментарних знань з окремих галузей, а до інтегрованих, які б
охоплювали різні галузі та відображали б цілісну наукову картину світу та сприяли
формуванню наукового світогляду. За цих умов проблема реалізації
міжпредметних зв’язків займає одне з центральних місць у сучасній дидактиці і
привертає до себе увагу широкого кола учених.
Міжпредметні зв'язки - це дидактична категорія, яка відображається у
взаємозв'язаному і
взаємообумовленому вивченні
навчальних
предметів [1].
Міжпредметні зв'язки забезпечують:

узгоджене в часі вивчення різних навчальних дисциплін з метою їх взаємної
підтримки;

обґрунтовану послідовність у формуванні понять;
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єдність вимог до знань, умінь і навичок;
використання при вивченні природничих дисциплін, одержаних при вивченні
інших предметів;

ліквідацію невиправданого дублювання в змісті навчальних предметів;

показ спільності методів, які застосовуються в різних дисциплінах
(генералізація знань);

розкриття взаємозв'язку природних явищ, показ єдності світу;

підготовку студентів до оволодіння сучасними технологіями.
Шляхи здійснення міжпредметних зв'язків:

використання знань, одержаних при вивченні інших дисциплін;

виконання комплексних експериментальних робіт;

проведення комплексних екскурсій;

узагальнююче повторення
Найбільше міжпредметні зв'язки проявляються у вивченні фізики, хімії, біології,
математики та екології. У цьому випадку міжпредметні зв'язки виступають як засіб розвитку
математичних понять, сприяють засвоєнню зв'язків між ними та загальними поняттями.
Аналіз розвитку міжпредметних зв’язків у методиці навчання хімії та фізики дозволив
виділити деякі закономірності:
1) перевага інтеграційних тенденцій над диференціальними;
2) зростання рівня інтеграції між науками в зв’язку з ускладненням їх предмета,
структури і функцій;
3) встановлення прогресивної ролі інтеграції в русі до гуманного використання
наукового знання і досягнень науки;
4) профільне наповнення знань у фізиці та хімії на основі міжпредметних зв’язків;
5) акцент на загальних законах і їх ролі не тільки в різних розділах фізики та хімії, а й
у суміжних предметах;
6) застосування законів хімії та фізики до живих організмів.
Викладач має послідовно розкривати студентам на заняттях відповідні міжпредметні
зв’язки біології з географією, фізикою, хімією, а студенти - їх сприймати і реалізовувати,
засвоюючи нові знання у процесі навчальної, розумової і практичної діяльності,
привертаючи при цьому раніше засвоєні і паралельно засвоювані елементи фізичних,
хімічних, географічних знань, узагальнюючи, синтезуючи їх у вигляді природничих понять
[2].
Вивчення основ фізики розпочинається раніше, ніж основ хімії. З багатьма
поняттями, величинами, теоріями і законами, які використовуються в курсі хімії, студенти
спочатку ознайомлюються під час вивчення фізики. Тому встановлення зв'язків у викладанні
фізики і хімії дає змогу звести до мінімуму дублювання матеріалу, що вивчається в обох
курсах, зекономити навчальний час і запобігти перевантаженню студентів, систематизувати
наукові знання, використати найефективніші методи викладання, підвищити ефективність
навчання.
Для реалізації міжпредметної інтеграції змісту освіти виділяються такі рівні:
1) міжпредметні зв’язки, джерелом яких слугують спільні структурні елементи,
перенесення яких здійснюється засобами різних навчальних предметів;
2) дидактичний синтез, який передбачає інтеграцію за змістом і формою навчальних
занять;
3) цілісність, для якої характерні повна змістова і процесуальна інтеграція в межах
утворення нової навчальної дисципліни, що має інтеграційний характер і власний предмет
вивчення [3].
Висновки. Отже, міжпредметні зв’язки – це загальнопедагогічний засіб комплексного
підходу до виховання студентів в процесі навчання, завдяки якому досягається формування у
здобувачів освіти природничонаукового розуміння світу. Вони виступають як потреба
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розвиваючого навчання, чинять багатосторонній вплив на особистість студента, посилюючи
єдність його освіти, розвитку й виховання.
Міжпредметні зв’язки дозволяють виокремити головні елементи змісту навчання,
передбачити розвиток системо утворюючих ідей, понять, загальнонаукових прийомів
навчальної діяльності, можливості комплексного застосування знань з різних предметів в
трудовій діяльності студентів. Вони впливають на склад і структуру навчальних дисциплін.
Формування цілісного наукового світогляду вимагає обов’язкового врахування
міжпредметних зв’язків.
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РОЗВЕДЕННЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ ПОРОДИ ШАРОЛЕ НА ХАРКІВЩИНІ
Криворучко Ю.І.
кандидат с.г. наук, доцент, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
Зандарян В.А.
кандидат с.г. наук, доцент, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
Носок С.О.
головний технолог ДПДГ «Гонтарівка», Харківська область
Яловичина в Україні переважно виробляється за рахунок молочного скотарства –
вибракувана худоба та понадремонтний молодняк. Якість м’яса не відповідає стандартам та
за смаковими якостями, порівнюючи з іншими видами, має низькі кулінарні властивості.
Практика розвинених країн світу вказує на те, що основний відсоток якісної яловичини
повинен вироблятись за рахунок галузі м’ясного скотарства, при вирощуванні худоби
спеціалізованих м’ясних порід.
На превеликий жаль, в Україні галузь м’ясного скотарства практично не розвивається,
а чисельність м’ясної худоби з кожним роком зменшується. Так, за попередні п’ять років з
137 тис. гол м’ясної худоби залишилось 30, тобто зменшилося на 107 тис. гол, або 78,2%.
Це, в свою чергу, впливає на загальне виробництво вітчизняної яловичини а українець за
рік її споживає біля 10 кг, проти 40 згідно медичних норм [1-3].
ДПДГ «Гонтарівка» Харківської області Вовчанського району є племінним заводом з
розведення худоби м΄ясної породи шароле вітчизняної селекції. Початком кропіткої роботи з
розведення м’ясної худоби шароле в племзаводі вважається 1960 рік, коли в господарство
було завезено з Дніпропетровської області телиць сірої української породи та з Франції
шароле. Головною ціллю селекційно-племінної роботи було створення нового
легкоотельного типу шароле української селекції с використанням худоби сірої української
породи та шароле. Також планувалося створення племзаводу з розведення чистопородної
м’ясної худоби шароле французької селекції.
На той час до худоби шароле української селекції ставилися такі вимоги: жива
маса бугайців та телиць при народженні – не більше 40 кг; молодняку при відлученні (210
днів) – 260-275 кг; у 18 міс – 585-595 кг; повновікових корів – 580-640 кг, бугаїв – 1000-1100
кг; середньодобові прирости – 1000-1100 г; жива маса телиць при першому осіменінні –
80% живої маси дорослих корів; вихід телят – 85-96%; легкість отелень; забійний вихід на
рівні 60-61% [4, 5].
Вирощується а худоба в умовах м’ясного скотарства. Спосіб утримання
безприв’язний на довгонезмінній солом’яній підстилці: взимку - в приміщеннях з вільних
виходом на вигульні майданчики; влітку – на пасовищах (посівних культурних, природних
поліпшених та природних) (рис.1). На підсисі під коровою телята знаходяться до 7-місячного
віку, з подальшим їх відлученням та відгодівлею.
В 2019 році м’ясної худоби шароле в господарстві налічувалося 398 гол, що більше,
порівнюючи з 2017 роком, на 39 гол, або 10,8%. Також і кількість м’ясних корів збільшилося
на 22,7% та складає 178 гол [6]. Тобто, з загальним зменшенням поголів’я худоби в Україні,
в господарстві кількість м’ясної худоби збільшується.
До чистопородних було віднесено 393 гол. та мали клас еліта-рекорд – 222 гол, клас
еліта – 98 гол, І клас – 38 гол. Корови стада мають високу класність та в господарстві
ведеться чистопородне розведення з залученням кращого світового генефонду (США,
Німеччини).
Найбільша кількість корів (34,7%) у стаді віком 8 років та старше. В племінному ядрі
виявлена така ж закономірність – 44,3%. Молодих корів - 12,5%, віком 3 роки – 14,2%, 4
роки – 14,8%, 5 років – 7,4%, 6-7 років – 16,4%.
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Середня маса корів віком 3 роки складає 562 кг, 4 - відповідно 569 кг та 92,3%
відповідають не нижче першого класу. Оцінка за конституцією та екстер’єром – 84-87 балів.
Молочність корів на рівні 225 кг. Якщо взяти до уваги в розрізі отелень, то
молочність збільшується від 202 кг за першим отеленням, до 233 кг у корів третього
отелення. Середня молочність корів племінного ядра – 230 кг ( 207 кг – за першим
отеленням, 245 кг – другим та 232 кг третім).

Рис. 1 М’ясна худоба шароле на пасовищі
В 2019 році отелилося 136 корів та 34 нетелі, при цьому 88,2% отелень були без
ускладнень (нормальні). Жива маса при народженні телиць 29-31 кг, бугайців – 30-33 кг. В
господарстві ведеться селекція на легкість отелень корів та мілкоплідність. Середній
міжотельний період складає 416 днів. Вік першого отелення - 29 міс, а вік плідного
парування - 20 міс. Середня жива маса спарованих телиць була на рівні 449 кг. Абортів у
стаді корів не було.
Таким чином, ДПДГ «Гонтарівка» Харківської області, має значний 60-ти річний
досвід з розведення племінної м’ясної худоби породи шароле та до теперішнього часу
зберегли та збільшують поголів’я. В цілому стадо характеризується високими показниками
продуктивності та відповідає вимогам сучасної м’ясної худоби шароле української селекції.
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З урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, Наказ № 867 від 11.03.2020 року: Призупинити проведення в
Київському національному торговельно-економічного університеті (КНТЕУ) аудиторних
навчальних занять та масових заходів з 12 березня по 03 квітня 2020 року (на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020, відповідно до листа
Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020) [3].
Карантин не завадив науковому спілкуванню студентів із викладачами кафедри
фізичної культури та продовжили займатися науковою роботою.
В межах науково-дослідної роботи кафедри фізичної культури, викладачі кафедри
разом зі студентами працюють над розробкою теми: «Дослідження особливостей фізичного
розвитку студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості». Дослідження динаміки рівня
фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів з урахуванням рівня їх фізичного розвитку дає
можливість упродовж навчального року простежити зміни у розвитку сили, швидкості,
стрибучості, витривалості. Отримані результати досліджень є основою для підготовки
доповідей на наукових конференціях та для написання науково-методичних праць
викладачами та студентами кафедри.
На факультеті ресторанно-готельного та туристичного бізнесу дистанційно з
дотриманням карантинних обмежень організовано и проведена VI Всеукраїнська
студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та
перспективи». Дискусійна платформа кафедри фізичної культури «Фізична культура –
здоровий спосіб життя молоді». За підтримки науково-педагогічних працівників кафедри по
цьому направленню зі студентами опубліковано 25 тез [1].
В Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ, кафедрою фізичного
виховання, 30 квітня 2020 року, на он-лайн платформі ZOOM, дистанційно відбулося
засідання всеукраїнського студентського круглого столу на тему «Формування умов до
рухової активності та здорового способу життя студентської молоді». Захід організовано та
проведено з метою вирішення актуальних питань щодо удосконалення процесу фізичного
виховання, покращення фізичної підготовленості студентів, пошук обдарованої молоді і
мотивування її до занять спортом. Учасниками круглого столу обговорено питання щодо
системи організації процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти, удосконалення
фізичної підготовленості студентів різними засобами фізичного виховання, організації
секційних занять з ігрових та циклічних видів спорту. Студенти КНТЕУ прийняли участь і
виступили с доповіддю «Організація секційних занять з циклічних видів спорту у закладах
вищої освіти» [2].
На Всеукраїнських наукових конференціях були представлені назви різноманітних
публікацій, але превалюють такі, як науково-дослідницька діяльність студентів кафедри
фізичної культури, характеристика стану здоров’я студентів, роль університету на
формування здорового способу життя молоді, визначання рівня фізичної підготовленості
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студентів, порівняльний аналіз фізичної підготовленості, дистанційне навчання студентів в
закладах вищої освіти в сучасних умовах, самостійні заняття студентів для підтримки рівня
фізичного здоров’я в умовах карантину, формування мотивації студентів до занять спортом.
Студенти регулярно публікуються у міжнародних науково-практичних конференціях.
Отже, незважаючи на карантинні умови студенти продовжують займатися науковою
роботою, яка успішно адаптувалася і працює у дистанційному режимі.
Список літератури:
1. Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та
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URL:
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ГАЗОНАПОВНЕНІ ПОЛІМЕРИ З ПІДВИЩЕНОЮ ТЕПЛОСТІЙКІСТЮ
Кудрявцев А.В.
аспірант, магістр
Ситар В.І.
професор, к.т.н,
Кабат О.С.
доцент, к.т.н.
Український державний хіміко-технологічний університет
Одним з важливіших досягнень науки про полімери є створення газонаповнених
пластмас. Ці матеріали характеризуються сполученням важливих факторів. Так, вони
відрізняються легкістю, високою питомою міцністю, гарними тепло-, електро- та
звукоізоляційними властивостями, низьким водопоглинанням. Низькі значення уявної
густини обумовлюють їх малу порівняно з іншими матеріалами матеріалоємність. На їх
основі можна отримувати вироби практично будь-якої конфігурації та розмірів.
Газонаповнені пластмаси характеризуються значною агрегатною неоднорідністю
внаслідок наявності в полімерній матриці диспергованих газових включень.
У газонаповнених полімерних матеріалах газова фаза розподіляється у порожнинах,
які носять назву комірок. Комірки можуть мати форму сфери, капіляр або іншої конфігурації
в залежності від методу вспінювання. Структура вспінених полімерів може бути твердою або
еластичною з комірками, що ізольовані або сполучені між собою.
При виробництві газонаповнених полімерів в якості газоутворювачів використовують
різні неорганічні та органічні сполуки, що розкладаються при нагріванні з виділенням
газоподібних речовин, які утворюють пори в об’ємі полімеру.
У сучасності газонаповнені пластмаси отримують у промисловості практично із
багатьох відомих термопластичних та термореактивних полімерів, таких як поліетилен,
полістирол, полівінілхлорид, полікарбонат, поліуретани; фенолоформальдегідні, епоксидні
та інші полімери. Однак, не зважаючи на цілий ряд позитивних властивостей відомих
газонаповнених полімерів, більшість з них має суттєві недоліки, які перешкоджають їх
широкому розповсюдженню у промисловості, особливо в якості конструкційних матеріалів.
До цих недоліків можна віднести порівняно низьку температуру , при якій можна
експлуатувати вироби з них, а також низькі механічні властивості.
Виходячи з цих уявлень у запропонованій роботі проведено дослідження по розробці
газонаповнених полімерних матеріалів з підвищеною теплостійкістю та високими
механічними властивостями. З цією метою у якості полімерної основи обрано ароматичних
поліамід фенілон, який за теплостійкістю та міцністю перевищує більшість промислових
полімерів. У якості пороутволрювача обрано тверді порошкоподібні неорганічні та органічні
сполуки, що розкладаються при підвищених температурах з виділенням газоподібних
сполук. Для покращення реологічних властивостей у склад полімерних композитів додавали
модифікуючі домішки.
Для проведення досліджень готували зразки методом гарячого пресування. Пресовані
вироби піддавали вспіненню у формах, що підігрівались до температури розкладання
пороутворювачів. Останні підбирали такими, щоб температура їх розкладання співпадала з
температурою переходу полімеру у в’язкотекучий стан.
Отримані зразки піддавали теплофізичним та фізико-механічним дослідженням з
визначенням теплостійкості, теплопровідності, теплоємності, питомої густини та механічної
міцності.
Здійснено термогравіметричний аналіз з метою визначення температури розкладання
пороутворювачів.
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В результату проведених досліджень встановлено, що за міцністю та теплофізичними
властивостями розроблені газонаповнені пластмаси на основі термопластичних полімерів по
основним показникам перевищують відомі промислові пінопласти. Це дозволяє
застосовувати їх в якості конструкційних матеріалів для виготовлення деталей, що працюють
у широкому інтервалі температур від 190К до 560К.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТИЛАКРИЛАТА,
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И ВИНИЛАЦЕТАТА В ВОДЕ И ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ
Кузовкова А.А.
Крымская Т.П.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»
г. Минск, Республика Беларусь
Метилакрилат, метилметакрилат и винилацетат входят в состав многих полимерных
материалов, из которых производят медицинские изделия, упаковку для пищевых продуктов,
они используются для производства лакокрасочных материалов, клеев, нетканых
материалов. Эти вещества обладают наркотическим, раздражающим и общетоксическим
действием.
Винилацетат и акрилаты способны мигрировать из полимеров в окружающую среду.
В жидкостях данные вещества могут превращаться в еще более вредные соединения.
Винилацетат, попадая в растворы кислот или щелочей, гидролизуется с образованием
уксусной кислоты и опасного для здоровья человека ацетальдегида. В крови людей
винилацетат быстро метаболизируется эстеразами также до ацетальдегида, как основного
метаболита, и уксусной кислоты.
Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы Республики Беларусь, а
также Технический регламент Таможенного союза регламентируют допустимое количество
миграции метилметакрилата, винилацетата и метилакрилата из полистирольных пластиков в
модельные среды, соответственно, на уровнях 0,25; 0,2 и 0,02 мг/дм3. Для некоторых групп
товаров миграция метилметакрилата и винилацетата вообще не допускается, поскольку
метилметакрилат и винилацетат относятся к веществам второго класса опасности.
Вследствие всех вышеописанных фактов текстильные материалы и изделия,
обработанные аппретами на основе винилацетата и акрилатов, а также другие товары,
изготовленные из винилацетатных и акриловых полимеров, особенно детские и
медицинского назначения, не должны при контакте выделять вещества в количествах,
превышающих допустимые количества миграции. Для оценки миграции веществ из товаров
в модельные среды, используют различные методы количественного анализа. Применяемая в
Беларуси методика определения концентраций винилацетата в водных вытяжках по ГОСТ
22648-77 основана на использовании токсичной ртути, а метилакрилата и метилметакрилата
— на газохроматографическом измерении веществ, извлеченных газовой экстракцией и
уловленных на твердый сорбент, что представляет собой сложный и длительный процесс и
сказывается на погрешности определения. Вследствие этого возникла необходимость в
новых методиках, которые по чувствительности, избирательности и времени проведения
анализа превосходили бы применяемые методики. Разработанная методика также может
быть при необходимости использована для анализа качества воды, в том числе питьевой,
содержание в которой метилметакрилата, метилакрилата и винилацетата не должно
превышать 0,01; 0,02 и 0,2 мг/дм3 соответственно.
Предложенный способ основан на анализе равновесной паровой фазы методом
газовой хроматографии на двух параллельных кварцевых капиллярных колонках,
идентификации метилакрилата, метилметакрилата и винилацетата по временам их
удерживания и количественном определении методом абсолютной градуировки.
Анализ проводился на газовом хроматографе Хроматэк Кристалл 5000.2, оснащенном
двумя пламенно-ионизационными детекторами и двумя разделительными капиллярными
колонками — основной полярной ZB-Wax (длиной 60 м, внутренним диаметром 0,53 мм со
слоем неподвижной жидкой фазы карбовакс 20М, зернением 1,0 мкм) и подтверждающей
слабополярной DB-624 (длиной 60 м, внутренним диаметром 0,53 мм со слоем неподвижной
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жидкой фазы цианопропил-фенил с массовой долей 6%, диметилполисилоксан с массовой
долей 94%, зернением 3,0 мкм).
Водные вытяжки объемом 10 мл переносили в виалу для парофазного анализа,
содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизировали специальной крышкой,
помещали в парофазную приставку и проводили измерения при установленных условиях
хроматографирования. Благодаря использованию парофазной приставки для ввода проб
повышается чувствительность метода.
Подобраны следующие условия инструментального анализа. Условия работы
дозатора равновесного пара: время термостатирования виалы с пробой — 40 мин,
температура термостата — 80°С, время наддува виалы — 70 сек, избыточное давление в
виале — 0,07 МПа, температура крана-дозатора — 135°С, время отбора пробы — 10 с, объем
вводимой дозы равновесного пара — 2 см3. Условия проведения газохроматографического
анализа: температура детектора — 250°С, температура испарителя —250°С, нагревание
разделительных колонок происходит в градиентном режиме: температура первого
изотермического участка длительностью 7 мин составляет 45°С, далее со скоростью 5°С/мин
температура поднимается до 110 0С, затем со скоростью 350С/мин температура поднимается
до 2200С и удерживается на данном уровне 1,5 минуты, давление на входе в колонку —52,6
кПа, расход газа-носителя на поддув детектора — 40 см3/мин, расход водорода — 40
см3/мин, расход воздуха — 400 см3/мин, общее время анализа составляет 25 мин.
Ориентировочные времена удерживания метилакрилата, метилметакрилата и
винилацетата на каждой колонке различные и составляют: колонке ZB–Wax — 8,97; 11,42 и
7,41 мин соответственно, на колонке DB-624 — 12,6; 17,55 и 10,77 мин. При таком подходе
исследование одной пробы проводится сразу на двух колонках, что позволяет со 100%-й
точностью идентифицировать летучие вещества, поскольку на каждой колонке
анализируемое вещество будет иметь разное время удерживания.
Таким образом, разработан способ определения концентрации метилакрилата,
метилметакрилата, винилацетата в водных вытяжках, на основе которого будет разработана
новая специфичная, высокочувствительная, метрологически аттестованная методика.
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РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Кузьмічова В.А.
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди канд.пед.наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької
освіти та вокально-хорової підготовки вчителя, https://orcid.org/0000-0002-4449-3199,
т.096-214-3012, 1965valentina@ukr.net
Вивчення різних джерел показує, що сучасна вокальна педагогіка складається з
системи методів і прийомів, які є підсумком наукових досліджень та практичного досвіду
педагогів-методистів багатьох поколінь. Поряд з загальнодидактичними (практичні,
словесні, слухові та зорові) використовуються методи, зумовлені специфікою співочої
діяльності (пояснювально-ілюстративний, концентричний, метод внутрішнього співу,
фонетичний). На основі загальних рекомендацій кожен педагог, добирає методи
індивідуального підходу, по-різному поєднуючи їх ( залежно від навчальних завдань),
розробляє свою методику навчання співу.
Аналіз науково-методичної та педагогічної літератури свідчить. що роль
індивідуального підходу на заняттях в класі постановки голосу у різні часи розглядали в
своїх працях вітчизняні вокальні та зарубіжні науковці, педагоги, методисти, співаки:
В.Антонюк, А.Даценко, Даофен Сі, Лі Ліцїнюань, М. Микиша, Н.Овчаренко, Н.Орлова,
А.Стахевич, Ю. Юцевич. та інші.
На їх думку індивідуальний підхід в процесі навчання студентів співу має особливе
значення, оскільки саме співоча діяльність характеризується яскравим проявом
індивідуальних особливостей, якісною своєрідністю музичного розвитку студентів.
А.Стахевич доводить, що ефективність навчання співу залежить не тільки від методів, форм
та організації співочої діяльності студентів на уроці але й від знання і врахування їх
індивідуальних особливостей(психічного та культурного розвитку, музичних здібностей,
різного музичного ступеню підготовленості, вокального потенціалу, індивідуальних
особливостей голосового апарату). Реалізація принципу індивідуального підходу також
здійснюється за умови урахування статевих і вікових особливостей студентів, їхнього
співацького та життєвого досвіду в цілому[4].
Педагоги-методисти вважають, що індивідуальний план початківця - співака,
повинен включати вивченню різно-жанрових вокальних творів та як основу українську
народну пісню, домінуючу та вирішальну у формуванні правильних вокальних навичок,
які дозволять в майбутньому розкрити та оцінити красу і багатство як української
народної і професійної музики, так і вокальних творів світової музичної культури[2;4].
Роль індивідуального підходу на заняттях в класі постановки голосу особливо
простежується на прикладі добору та засвоєнню вокального репертуару, оскільки кожний
студент має особистий репертуарний план(навчальний та концертний). Індивідуальний
підхід діє як на рівні навчального процесу з позиції високопрофесійної особистості,
передбачаючи різні форми контролю:індивідуальне прослуховування, діагностика творчих
здібностей студента, запис концертного виступу з подальшим аналізом, організація
додаткових занять, відвідування та обговорення занять студентів інших класів.
Сучасна молодь, що вступає до факультету мистецтв має різні ступені підготовки:
а)наявність значного
вокального досвіду; б) досвід співу в шкільних хорових
колективах;в)випускники середніх музичних закладів по класу того чи іншого інструменту
та загальноосвітніх шкіл, що не мають вокального досвіду, тому особливо потребують
індивідуального підходу на заняттях з постановки голосу для підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтв.
Необхідність застосування принципу індивідуального підходу
на заняттях з
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постановки голосу, на думку В.Антонюк, зумовлена індивідуальними природними
здібностями особистості(темперамент, характер, співочі та музичні можливості, тембр
голосу, діапазон, поетична та музична пам’ять, голосова витривалість, працездатність
тощо)[1].
Отже роль індивідуального підходу на заняттях в класі постановки голосу має вагоме
значення у навчальному процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного
мистецтва.
Список літератури:
1. Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник для вузів – Київ :
Віпол, 2007 . – 173 с
2. Кузьмічова В. А. Методичні рекомендації до курсу «Постановка голосу»( для
бакалаврів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів) / В.
А. Кузьмічова. — Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2017. – 35 с.
3. Овчаренко Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Методика постановки
голосу» / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с.
4.Стахевич О. Основи вокальної педагогіки : Ч.1. Природно наукові теорії сольного
співу: курс лекцій: навч. посіб. для ст. дир.-хор. фак-ів музичних і педагогічних вузів /
О.Стахевич. – Суми, 2002. – 91с.

43

Technical sciences
ИНСТРУМЕНТЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
ДАННЫХ В СИСТЕМАХ БИГ ДАТА
Кулиджанов Константин Борисович
Georgian American University, Georgia, Tbilisi, 0160, Merab Aleksidze str. 10
На фоне роста обьемов данных и с появлением систем Big Data, компьютерные
технологии, такие как анализ данных и визуализация данных, обеспечивают огромную
перспективу для научных исследований. Знания в области искуственного интеллекта, в свою
очередь дают возможность для разработки новых методов для обработки и анализа данных.
Соответственно, многие инструменты анализа данных систем биг дата в настоящее время
широко используются в областях военной разведки, научно-технических исследованиях а
также в анализе когнитивных процессов. Все это позволяет развивать разработку
инструментов и систем анализа данных
В условиях быстрого роста объемов данных необходимы новые технологии
автоматизации процессов. С помощью различных технологий, средств автоматизации и
инструментов, необходимо максимально полностью анализировать данные и установить все
возможные связи между данными различного типа, для того чтобы в дальнейшем избегать
неправильного толкования и понимания полученной информации.
Наступление эры больших данных принесло новые вызовы и возможности в области
анализа информации. В докладе анализируются новые методы исследования и анализа
данных в среде биг дата, такие как анализ данных, визуализация, семантическая обработка и
т.д. Будут рассмотренны некоторые инструменты анализа, такие как Weka, Sitespace и т.д.
Для развития новых методов анализа информации и применения их на практике, очень
важно использовать современные инструменты в этой области. Необходимо также находить
и применять новые модели для анализа информации.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ФАНЕРИ СКЛЕЄНОЇ
ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ ПЛІВКОЮ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ
Кусняк І.І.
асистент, кафедра технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та
паперу, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів.
E-mail: iryna.rondyak@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3980-3110
Виробництво фанери з використанням як клею термопластичних плівок поліетилену
низької
густини
(ПЕНГ)
порівняно
із
виробництвом
фанери
склеєної
карбамідоформальдегідним клеєм (КФК) має ряд переваг із-за відсутності: операції
приготування рідкого клею; обладнання для нанесення рідкого клею на поверхню шпону;
промивання технологічної лінії приготування та подачі клею; потреби в чищенні обладнання
для нанесення клею; потреби в утилізації відпрацьованих смол та клеїв; виділення шкідливих
випарів формальдегіду та аміаку.
Таким чином, перевагами запропонованого способу виготовлення фанери є те, що
одержаний матеріал має покращені екологічні показники (відсутність виділення
формальдегіду) і зберігає достатньо високі механічні показники. Крім того, використання
термопластичної плівки замість рідкого синтетичного клею дає змогу скоротити цикл
виготовлення фанери (відсутність операції приготування рідкого клею), підвищити культуру
виробництва, відпадає потреба в чищенні обладнання для нанесення клею (за його
відсутності). Відповідно до цього, продуктивність фанерного виробництва зростає та
покращуються екологічні показники фанери, що безумовно веде до збільшення
конкурентоспроможності на світовому ринку деревинних композитів.
З метою оцінки собівартості виготовлення фанери з використанням як клею ПЕНГ та
подальшого співставлення із собівартістю виготовлення фанери на виробництві, було
проведено розрахунок основних статей витрат на виготовлення фанери, що дозволить
оцінити економічну ефективність даного виробництва. Для того, щоб точно відповісти на
питання. Чи доцільно впроваджувати у виробництво фанери використання термопластичної
плівки, необхідно враховувати не менш важливі затрати у виробництві традиційної фанери,
які є відсутніми у випадку склеювання пакетів шпону термопластичною плівкою.
За економічну ефективність виробництва фанери взято сукупність показників
економії грошових ресурсів за результатами порівняння затрат, які виникають в процесі
виготовлення фанери склеєної термопластичною плівкою замість традиційної фанери
склеєної КФК [1]:

E  З КФ  З ПЕ ,

(1)

З КФ , З ПЕ – відповідно загальні затрати у виробництві традиційної фанери
де
склеєної КФК та фанери склеєної ПЕНГ, грн.
Для встановлення ефективності фанери склеєної термопластичною плівкою було
вибрано затрати на фанерну сировину (кряжі), клейові матеріали, потреби в електроенергії та
потреби у споживанні гарячої води, що є основними відмінностями під час виробництва
досліджуваних видів продукції.
Загальні затрати у виробництві традиційної фанери (грн) визначатимуться за
формулою:
КФ
КФ
КФ
КФ
З КФ  ЗсКФ  Зкл
 ЗГВ
 ЗЕКФ  Qкр
 Вкр  (Qсм
 Всм  QзКФ  Вз  QнКФ  Вн ) 
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ  QКВ
 КФ )  ВЕ .
 (QКЗ
 QЗСМ
 QМСМ
 QКВ
 QТР
 QВП
)  ВГВ  (QКЗ

(2)

Загальні затрати у виробництві фанери склеєної термопластичною плівкою (грн)
визначатимуться за формулою:
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З ПЕ  ЗсПЕ  ЗклПЕ  QкрПЕ  Вкр  QплПЕ  Впл .
(3)
Після підстановки рівнянь (2) та (3) у рівняння (1) загальний вираз для обчислення
економічної ефективності набуде вигляду:
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
Е  Qкр
 Вкр  (Qсм
 Всм  QзКФ  Вз  QнКФ  Вн)  (QКЗ
 QЗСМ
 QМСМ
 QКВ

КФ
КФ
КФ
КФ
ПЕ
ПЕ
 QТР  QВП )  ВГВ  (QКЗ  QКВ )  ВЕ   Qкр  Вкр  Qпл  Впл  ,

де

(4)

Q крКФ , Q крПЕ – витрата кряжа на виготовлення 1 м3 фанери, м3; Вкр – вартість 1 м3

КФ
кряжа, грн; Qсм
, Q зКФ , QнКФ , QплПЕ – відповідно витрата смоли, затверджувача, наповнювача
та плівки, кг/м3; Всм, Вз, Вн, Впл – відповідно вартість 1 кг смоли, затверджувача, наповнювача
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
КФ
та плівки, грн; Q КЗ
, QЗСМ
, QМСМ
, QКВ
, QТР
, QВП
– відповідно витрата гарячої води на
промивання клеєзмішувачів, ємності для зберігання смоли, мірника для смоли, клеєнаносних
 КФ ,
вальців, трубопроводів, ванни для миття посуду, м3/год; ВГВ – вартість 1 м3 води, грн; QКЗ

 КФ , – відповідно витрата електроенергії на роботу клеєзмішувачів та клеєнаносних
QКВ
вальців, кВт·год; ВЕ – вартість 1 кВт·год, грн.
Результати розрахунків економічної ефективності виробництва фанери склеєної
термопластичною плівкою зведені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати розрахунків економічної ефективності виробництва фанери склеєної
термопластичною плівкою ПЕНГ
Статті витрат
Традиційна
Фанера склеєна
Ефективність
фанера
термопластичною
річного
плівкою
виробництва
фанери, грн
Затрати на фанерну сировину, грн [2,
37,296,000
38,304,000
-1008000,00
3]
Затрати на клейові матеріали [1]
7,092,000
25,832,000
-18740000,00
Затрати на потреби у гарячій воді [4,
20212577,28
+20212577,28
5]
Затрати на потреби у електроенергії
27760,82
+27760,82
[6]
Згідно проведених економічних розрахунків затрат на виробництва досліджуваних
видів фанери, економічна ефективність становитиме:
Е  64628337,56  64136000,0  492337,56 грн
Висновок. За проведеними розрахунками економічної ефективності виробництва
фанери склеєної термопластичною плівкою встановлено, що економія коштів на затрати для
виготовлення 10 тис. м3/рік фанери склеєної ПЕНГ становить 492337,56 грн. Результати
досліджень доводять актуальність виробництва фанери склеєної термопластичною плівкою.
Тим не менш, потрібно враховувати, що запропонований спосіб виготовлення фанери
збільшує продуктивність виробництва за рахунок відсутності трудозатратних операції.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
Кутліна І.Ю.
канд. техн. наук, професор
Філінков В.Ю.
магістрант
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Створення та розвиток широкого спектру послуг банків, наданих клієнтам, базується
на ряді основних передумов: формування стратегії банку, визначення ефективності,
концепція, продажу послуг, дослідження ринку, кадрова політика та інше. Особливості
маркетингу в банківських установах обумовлені специфікою банківської продукції.
Ціллю політики керівництва банку та діяльності всіх його служб являється
приваблювання клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг та завоювання ринку, ріст
отриманого прибутку. Кожен банківський робітник та спеціаліст повинен знати основні
принципи маркетингу, щоб постійно застосовувати його в своїй роботі.
Для цих цілей працівники банків можуть успішно використовувати маркетинг. Таким
чином, маркетинг в банку – це стратегія і філософія банку, яка вимагає найкращої
підготовки, глибокого та всестороннього аналізу, активної роботи всіх підрозділів банку від
керівництва до низових ланків, всіх, чия робота може вплинути на клієнта. Маркетинговий
підхід в організаційній діяльності пропонує переорієнтацію банку зі свого продукту на
потреби клієнта. Тому необхідно ретельно вивчати ринок, аналізувати зміну смаків та потреб
споживачів банківських послуг. В рамках сучасного маркетингу змінюються відносини
банку та клієнта. Якщо раніше банк пропонував клієнтам стандартний набір банківських
послуг, то зараз він мусить постійно розробляти нові види банківських продуктів, які
адресовані конкретним групам клієнтів – крупним підприємствам, невеликим фірмам,
окремим категоріям фізичних осіб тощо. Одна з цілей банківського маркетингу – привабити
якнайбільше нових клієнтів.
Банківський маркетинг можна визначити як пошук та використання банком найбільш
вигідних ринків банківських продуктів з розрахунків реальних потреб клієнтури. Це
передбачає чітку постановку цілей банку, формування шляхів та способів їх досягнення і
розробку конкретних заходів для реалізації планів. Маркетинг в банківській сфері націлений
на вивчення ринку кредитних ресурсів, аналіз фінансового стану клієнтів та прогнозування
на цій базі можливості приваблювання вкладів в банки, зміни в діяльності банку. Маркетинг
направляється на забезпечення умов, які сприяють привабленню нових клієнтів щодо
вкладення своїх коштів в банк.
В банках все більше використовують інтегрований маркетинг, ціллю якого є не
тільки приваблення клієнтів, але й постійне покращення якості їх обслуговування. Специфіка
інтегрованого маркетингу полягає в тому, що банки зацікавленні не тільки в привабленні
грошових коштів клієнтів, але й в активному їх використанні з допомогою ефективного
кредитування підприємств, закладів, держави, населення. Це обумовлює необхідність
комплексного розвитку маркетингу як у сфері відносин банку з вкладниками, так і у сфері
кредитних вкладів. Цілі банку в цих двох сферах різні: в першій – приваблення клієнтів в
якості вкладників грошових вкладів, в другій – направити кредитні ресурси банку таким
підприємствам, які використовували б їх з найбільшою користю та були б взмозі повернути
кредит в установлені строки.
Також особливістю маркетингу є те, що він об’єднує в єдине ціле принципи
маркетингу кінцевого продукту та маркетингу товарів промислового призначення. Відомо,
що деякі банки орієнтуються тільки на крупних клієнтів, в тому числі й на інші банки, а деякі
– на невеликих клієнтів, які є кінцевими споживачами банківських послуг. У співвідношенні
з цим розподілом клієнтів банку відбувається і розподіл маркетингу всередині банку.
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Успішне досягнення перспективних цілей підприємства забезпечується за умов чіткої
координації діяльності всіх його структурних підрозділів у системі стратегічного управління
та ефективного використання його можливостей. Отже методологічно важливим є питання
систематизації сукупності стратегій, які можуть використовуватись на підприємстві для
досягнення конкурентних переваг.
Банківський маркетинг орієнтується на досягнення високих кількісних, якісних та
соціальних показників, таких як кількість клієнтів банку та їх рахунків, обсяг депозитів,
кредитних вкладів, інвестицій, розмір виконуваних банківських операцій та послуг,
показники доходів, витрат банку, терміни обробки документів, ступінь задоволення клієнтів
кількістю та якістю послуг.
Особливості маркетингу в банківській діяльності обумовлене, перш за все,
специфікою банківської продукції. В комерційних банках продукція представлена двома
основними розділами: послуги по пасивним та активним операціям. Тобто, банківський
маркетинг являється маркетингом у сфері послуг та продуктів, які надає банківська установа.
Банк Кредит Дніпро здійснює діяльність на українському ринку банківських послуг з
1993 року і є фінансовою установою, що динамічно розвивається в сучасних ринкових
умовах. Банк входить в ТОП-20 фінансових установ України за розмірами активів.
Основна ідея маркетингу АТ “Банк Кредит Дніпро” полягає у виявленні потреб,
запитів і переваг споживачів та у зв’язку з цим - визначення сегментів ринку, на якому може
бути знайдена ніша для реалізації нових банківських послуг та продуктів в умовах
конкуренції з іншими банками та передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на
ринку капіталу, як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній
системі, ринку цінних паперів.
Для своїх клієнтів АТ «Банк Кредит Дніпро» є не тільки платіжним центром, але й
партнером, експертом та консультантом з усіх питань фінансової та інвестиційної діяльності,
що є позитивним для реалізації маркетингової стратегії банку щодо залучення нових клієнтів,
просування банківських продуктів з підкріпленням.
Головною метою маркетингу АТ “Банк Кредит Дніпро” є створення необхідних умов
для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності й прибутковості.
До основних функцій маркетингу АТ “Банк Кредит Дніпро” можна віднести наступні:
вивчення попиту на ринку капіталу і його окремих сегментах, що являють особливий інтерес
для банків; аналіз і вивчення процентної політики, всього конкурентного середовища;
розширення активів і пасивів банку; розробка системи планування банківської діяльності;
розробка нових банківських продуктів; планування реклами, програм просування
банківських продуктів; організація обслуговування клієнтів.
В розробці маркетингу АТ “Банк Кредит Дніпро” важливим аспектом є залучення
якомога більшої кількості коштів фізичних і юридичних осіб. Тенденції до накопичення
залежать від багатьох чинників (зокрема від законодавства, освітньо - культурного складу
населення, традицій користування банківськими послугами, загального стану економіки), які
повинні враховуватись у маркетинговій політиці банку.
Ще одне важливе завдання маркетингу АТ “Банк Кредит Дніпро” - оцінка ринку з
метою надання кредиту і здійснення вкладень у різноманітні цінні папери. Видаючи кредит із
власних і залучених коштів, банк зацікавлений у максимальному зниженні ризику його
неповернення. Найважливішим засобом зниження ризику є постійний контроль за діяльністю
клієнта, тісна взаємодія з його бізнесом. Таким чином, на перший план виходять завдання
встановлення відносин із клієнтом. У широкому розумінні, товаром стає не тільки окрема
послуга, але й відносини.
На сьогодні маркетинг і новітні технології стали основними ресурсами інтенсифікації
діяльності АТ “Банк Кредит Дніпро”, що позитивно впливає на основні результати його
діяльності в цілому, а фінансові показники свідчать про великий потенціал та можливості
розвитку банку на ринку банківських продуктів і послуг.
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Сучасні глобалізаційні та технологічні процеси в умовах світових епідеміологічних
викликів створюють підґрунтя для розвитку не тільки нових видів продуктів і послуг, але й
нових груп ризику, що разом з іншими факторами можуть впливати на загальну систему
функціонування суб’єктів економічної діяльності.
Процес цифровізації стабільно набирає популярності через спрощення певних
статистичних, розрахункових та інших важливих процесів до яких вдаються організації з
метою досягнення більшої ефективності власної економічної діяльності.
Особливих обертів в галузі дослідження інформаційних ризиків завдала всесвітня
пандемія COVID–19, яка ввела нові правила «виживання» для організацій під дією заборон
та обмежень, спричинених діючими протиепідемілогічними заходами.
Наслідками епідеміологічної катастрофи є незворотні людські втрати й колосальні
фінансові збитки в будь якій сфері економічної діяльності. Умови пандемії дали змогу
виявити спроможності тієї чи іншої організації протистояти викликам спричиненим різного
типу ризиків. За даними опублікованими під час міжнародного саміту «WorldEconomicForum
2020», кібератаки, тобто кібер ризики, займають 7 місце по критичності виникнення та
наслідків для суспільства в цілому після природніх, мутаційних і біологічних ризиків [1]. Це
свідчить про схвильованість урядовців та учасників економічних процесів в подальшому
перебігу справ у сфері інформаційної безпеки, бо кібер простір і дії в ньому виступають
важливим фактором забезпечення подальшої міжнародної співпраці та захисту національних
інформаційних систем від несанкціонованого доступу і використання даних в зловмисних
цілях.
Пандемія змушує все більшу кількість суб’єктів економічної діяльності переходити на
дистанційне введення активності, що саме по собі є ризиком втрати інформаційних даних,
тому що не всі стейкхолдери можуть забезпечити надійний доступ та підключення до
корпоративної (внутрішньої) мережі.
Зазначена ситуація створює та полегшує проникність, доступ зловмисників до
інформації, що є критично важливою для ефективного функціонування. Критичність полягає
в тому, що світ зосереджений не на створенні продуктів, а на якісному наданні послуг, тобто
клієнтському сервісі, який вимагає залучення достовірних та актуальних аналітичних даних.
Модель ефективної системи менеджменту кібер ризиків актуальна не лише для
організацій, оскільки до «цифрового виміру» активно залучаються державні сектори
економіки, що вже за своєю суттю є об’єктами критичної інфраструктури, і в разі
несанкціонованого доступу виникає загроза порушення національної економічної безпеки.
На сьогоднішній день уряди країн активно займаються розвитком не лише фізичного
захисту населення, а й продукують нові правила та вимоги пов’язані з використанням
інформаційних ресурсів в сучасному веденні економічної активності. Причиною цього є
взаємозалежність вузлів доступу в системі загальної інформаційної магістралі поширення, а
особливо, збереження інформації. Що з одного боку є позитивним фактором у швидкості та
аналізі даних, а з другого, в разі незахищеності «вузла» виникає ризик можливої проникності
до мережі через вразливості самої системи.
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Якщо проаналізувати хронологію розвитку інформаційної безпеки, то головними
рушійними силами в сфері кібер безпеки є уряд Сполучених Штатів Америки, в особі
національних урядових інституцій юриздикцією яких є забезпечення інформаційної безпеки
[2], які ведуть не лише активну боротьбу з кіберзлочинцями, але й лобіюють ефективні
практики в сфері забезпечення кібербезпеки по відношенню країн-партнерів, розробляючи
нові вимоги та слідуючи принципам, що на їх погляд зможуть завчасно попередити та
знизити ризики, тому що повністю уникнути ризиків у кіберпросторі неможливо.
Варто зауважити, що якою б злагодженою не була б діяльність в сфері оцінки та
управління кібер ризиками, відповідно до міжнародних стандартів NIST (уряд США) [3], ISO
27000/27001[4], COBIT 5[5], - неможливо повністю убезпечити систему, яка перебуває під
контролем людських ресурсів. Дані стандарти з кожним оновленням наголошують на більш
відповідальному та ефективному дотриманні «кібер гігієни» всіх стейкхолдерів.
Фішинг або емейл-повідомлення, займають 67% успішних атак в сфері соціальної
інженерії, та призвели до майже 1,4 млн. дол. втрат у 2019 році [6].
Несвоєчасність зміни паролю чи використання незахищених джерел доступу
становлять 56% та 44% від спричинених втрат розміром близько 2,6 млн. та 2,3 млн.
відповідно [6].
Тобто на етапі побудови ефективної системи захисту даних і інформаційних мереж
важливо звертати увагу не тільки на фізичні та цифрові методи захисту внутрішніх джерел
інформації, також варто оцінювати соціальний ризик, який нажаль, не завжди враховується в
загальній методиці створення ризик-моделі, що в подальшому призводить до несвоєчасного
реагування та неефективного подолання, розв’язання ризиків і сприяє виникненню
інцидентів з можливими фінансовими втратами.
Отже, на нашу думку, ряд чинників, а саме:
адекватний аналіз ризиків, у відповідності до виду економічної діяльності;
використання сучасних методів захисту, а саме міжнародних сертифікатів;
наявність кваліфікованого персоналу;
своєчасне проведення навчання та перевірка працівників на дотримання правил
«кібер гігієни»;
є головними показниками в подальшому економічному зростанні. Тобто, мінімізація
втрат від помилок і максимізація надходжень від використання штучного інтелекту,
інформаційних ресурсів і доступу до кібер-простору, що несе відповідальність за
своєчасність отримання актуальної інформації, та подальшого механізму прийняття
управлінських дій – головні показники ефективно працюючої системи оцінки та управління в
сфері забезпечення кібер безпеки суб’єкта економічної діяльності.
Список літератури:
1.
World Economic Forum «The Global Risks Report 2020» Insight Report 15th
Edition In partnership with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group p/61 - 71 / Url:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
2.
Cybersecurity Programs & Policy. Department of Homeland Security
URL:https://www.gsa.gov/technology/government-it-initiatives/cybersecurity/cybersecurityprograms-policy
3.
NIST. URL: https://www.nist.gov/standardsgov/resources/publications
4.
ISO/IEC 27001:2013. URL:https://www.iso.org/standard/54534.html
5.
COBIT 5. URL: https://www.isaca.org/resources/cobit
6.
Jon Fielding «The people problem: how cyber security’s weakest link can become a
formidable asset» / ISSN 1361-3723 / Computer Fraud & Security Volume 2020, Issue 1, January
2020, Pages 6-9

51

Economic sciences
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ БРЕНДИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кучеренко С.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
ksvetau@i.ua
https://orcid.org/0000-0001-7560-1212
Леваєва Л.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
lluda85@i.ua
https://orcid.org/0000-0003-0697-2700
На практиці підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств може бути
реалізоване за допомогою розвитку інструментарію брендингу, удосконалення організації
торгівлі, марочної й асортиментної політики, заходів щодо формування суспільної місії
підприємства та галузі у цілому.
Сутність брендингу полягає у формуванні довгострокової переваги споживачів до
торговельної марки. Застосування брендингу в умовах конкурентної боротьби викликане
необхідністю дистанціюватися від товарів конкуруючих об’єктів господарювання.
Об'єктивна необхідність застосування брендингу на ринку продовольчих та інших товарів
пояснюється й тим, що в кожному регіоні країни діють виробники, які одночасно
намагаються вийти на ринки сусідніх регіонів і, при цьому, випробовують на своєму
внутрішньому ринку тиск із боку конкуруючих виробників із цих регіонів. У рамках
брендингу відбувається формування єдиної системи створення й поширення рекламної
інформації, завдання якої полягає у визначенні місця торговельної марки у свідомості
споживачів.
Таким чином, брендинг формує психологічну прихильність споживачів конкретній
марці товару. Психологічна прихильність торговельним маркам виходить із того, що
споживачі мають обмежену здатність сприймати й аналізувати маркетингову інформацію,
оскільки «ухвалюючи рішення щодо того, що купити, мабуть, у мозку повних логічних
підрахунків з обліком всіх „за” і “проти” щодо наявності й, що є в наявності в порівнянні
одне з одним [1].
Замість цього люди досліджують інформацію про продукцію та товари винятково, і
тільки тоді приймають рішення, ґрунтуючись на дуже великих і загальних поданнях і своїх
відчуттях відносно того, який продукт є для них найкращим. Саме ці загальні уявлення й
відчуття визначають ступінь прихильності до тої чи іншої торгової марки. Гордістю стійкого
бренду є лояльність споживачів, низький ступінь уразливості від маркетингових дій
конкурентів і криз, більш високий прибуток, нееластичність при збільшенні рівня цін,
підвищення рентабельності та ефективності маркетингових комунікацій, додаткові
можливості по просуванню марки.
Істотна відмінність товарного знаку від бренда полягає в тому, що товарний знак
дозволяє ідентифікувати продукцію того або іншого виробника, тоді як сприйняття
торговельної марки супроводжується різними асоціаціями, образами й очікуваннями
споживачів, які у кінцевому рахунку і визначають споживчий вибір. На наше переконання,
найбільш надійним інструментом розвитку брендингу й формування психологічної
прихильності до торгової марки є розвиток і вдосконалювання фірмової торгівлі на ринку.
Фірмова торгівля виконує в сучасних умовах дві важливі організаційні функції: по-перше,
дозволяє повністю контролювати канал реалізації продукції, по-друге, забезпечує
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безперервне надходження коштів, поліпшуючи тим самим оборотність і фінансовий стан
суб’єктів господарювання та галузі у цілому.
На нашу думку, фірмова торгівля може вирішувати задачі формування психологічної
прихильності торговельній марці й задовольняти споживчі мотиви за допомогою високої
культури обслуговування, пропозиції максимально різноманітних асортиментів виробленої
продукції, свіжості реалізованої продукції, проведення дегустацій. Завданням фірмової
торгівлі є також установлення ефективного зворотного зв'язку споживача з виробником з
питань якості, цін, асортиментів продукції.
Крім того, працівники фірмової торгівлі повинні збирати й узагальнювати побажання
споживачів з питань якості продукції, а також проводити опитування й анкетування,
ефективність яких буде досить високою, через звертання до цільової аудиторії, що володіє
певним ступенем прихильності. Особливу увагу варто приділити професійній підготовці,
навичкам і якостям продавців, оскільки саме цей фактор є визначальним у процесі
встановлення довірчих відносин зі споживачами.
Поряд з розглянутими напрямками, для формування прихильності споживачів
необхідно використати засоби загального комунікаційного впливу. Для того необхідна
постійна присутність на інформаційному полі регіонів збуту продукції розроблених
комбінацій інформаційного, радіомовлення інституціональної реклами, що нагадує.
Завданнями інформаційної реклами є інформування споживачів про надходження у продаж
нового товару, про зниження цін і введенні в дію системи знижок, проведення лотерей і
розіграшів тощо.
Завданнями речової реклами є формування переваг до марки, зміна сприйняття
властивостей товару, переконання зробити покупку. Реклама, що нагадує, покликана
підтримати поінформованість про товар і місця його покупки, підтримати прихильність до
марки, нагадати про необхідність придбання товару у найближчому майбутньому.
Інституціональна (престижна) реклама покликана формувати й підтримувати позитивний
імідж об’єктів господарювання, що впливає на конкурентоспроможність галузей
агропродовольчої сфери.
На нашу думку, крім проведення спланованої рекламної компанії необхідне
здійснення сукупності наступних заходів: по-перше, постійний розвиток різних форм зв’язку
зі споживачами, таких як, проведення споживчих конференцій, участь у виставках, ярмарках,
семінарах, проведення дегустацій у найбільш великих роздрібних торговельних точках,
наявність контактних телефонів для прямого зв’язку споживачів з питань якості,
асортиментів товарів об’єктів господарювання і висловлення претензій. По-друге,
застосування пропаганди в ЗМІ з метою поширення комерційно важливих відомостей про
товари й об’єкти господарювання галузей агропродовольчої сфери на основі встановлення
довгострокових взаємовигідних відносин з керівниками й фахівцями провідних ЗМІ.
Запропоновані нами заходи, при їх планомірному й комплексному застосуванні,
здатні створити стійкі, довгострокові, довірчі стосунки, об’єктів господарювання й
споживачів, забезпечити психологічну прихильність споживачів торговельній марці
виробника, підвищити репутацію об’єктів господарювання й, отже, створити конкурентні
переваги високого порядку й забезпечити перспективну конкурентоспроможність галузей
агропродовольчої сфери.
Однак, розглядаючи питання формування репутації об’єктів господарювання, нам
представляється необхідним зупинитися на деяких аспектах більш докладно. Складовими
частинами іміджу є організаційна та управлінська культура об’єктів господарювання,
внутрішній соціально-психологічний клімат, імідж об’єктів господарювання у споживачів
(якість, дизайн, популярність торговельної марки, сервіс, система знижок, ціна, фірмовий
стиль), бізнес-імідж галузей (ділова репутація, добросовісність, надійність, лояльність до
партнерів, інформаційна відкритість, ділова активність), соціальний імідж (спонсорство,
меценатство, участь у рішенні проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я, сприяння
конкретним особам) і імідж галузей для держструктур (значимість продукції для регіону,
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участь у регіональних соціальних програмах, дотримання законів, надання робочих місць).
Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність на ринку за рахунок залучення
споживачів і партнерів і полегшення доступу до ресурсів. На нашу думку, соціальний імідж
галузей агропродовольчої сфери є також важливим інструментом формування, у першу
чергу, споживацької думки, оскільки інформація про сприяння галузей соціальним
програмам завжди знайде відгук у вітчизняних споживачів. Таким чином, розвиток даних
напрямків закріпить репутацію об’єктів господарювання галузей агропродовольчої сфери у
споживачів і ступінь їхньої прихильності. Необхідно відзначити, що розгляд іміджу об’єктів
господарювання в якості похідної декількох складових відповідає сучасному розумінню ролі
маркетингу в керуванні ринковою діяльністю об’єктів господарювання і виділенню в якості
основної її функції інтегруючої функції.
У сучасних умовах виникає необхідність у зміні орієнтації і критеріїв оцінки
продовольчої
продукції,
що
виробляється
аграрними
підприємствами.
Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки в результаті
порівняння, і тому є відносним показником. Вона являє собою характеристику товару, що
відображає його відмінність від товару конкурента за ступенем задоволення конкурентної
суспільної потреби. Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї
продукції, які входять до складу її якості і важливих для споживача, що визначають витрати
споживача по придбанню, споживанню (експлуатації) та утилізації продукції. Оцінка
конкурентоспроможності товарів (послуг) підприємств, що належать до галузей
агропродовольчої сфери починається з визначення мети дослідження: якщо необхідно
визначити положення даного товару в ряді аналогічних, то досить провести їх пряме
порівняння по найважливішим параметрам; якщо метою дослідження є оцінка перспектив
збуту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна використовуватися інформація, яка
включає відомості про вироби, які вийдуть на ринок у перспективі, а також відомості про
зміну діючих у країні стандартів і законодавства, динаміки споживчого попиту.
Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки конкурентоспроможності є
вивчення ринкових умов, яке повинно проводитися постійно, як до початку розробки нової
продукції, так і в ході її реалізації. Завдання стоїть у виділенні тієї групи факторів, які
впливають на формування попиту в певному секторі ринку: розглядаються зміни у вимогах
постійних замовників продукції; аналізуються напрямки розвитку аналогічних розробок;
розглядаються сфери можливого використання продукції; аналізується коло постійних
покупців [2].
Висновки. Результати оцінки конкурентоспроможності використовуються для
вироблення висновку про неї, а також – для вибору шляхів оптимального підвищення
конкурентоспроможності продовольчої продукції для вирішення ринкових завдань. Однак
факт високої конкурентоспроможності самого товару є лише необхідною умовою його
реалізації на ринку в заданих обсягах. Слід також враховувати форми і методи ресурснотехнологічного обслуговування; наявність реклами, торгово-економічні відносини тощо.
У результаті оцінки конкурентоспроможності продукції можуть бути прийняті
рішення про шляхи підвищення конкурентоспроможності: зміна складу, структури
застосовуваних ресурсів (сировини, напівфабрикатів); зміна порядку створення продукції;
зміна системи контролю якості вироблення, зберігання, пакування, транспортування; зміна
цін на продукцію, послуги, по обслуговуванню і логістики; зміна порядку реалізації
продукції на ринку; зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут
продукції. Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою частиною
стратегії підприємств, що належать до агропродовольчої сфери. Об'єктами прогнозування є
показники якості товару, що поступаються аналогічним показниками товарів конкурентів.
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У епоху глобалізації перед наукою, як ніколи раніше, з’являється чимало перспектив
для подальшого розвитку. З одного боку, це поява нового предмета дослідження у вигляді
електронних форм наукової комунікації та мережевої організації наукового суспільства, з
іншого – необхідність перегляду існуючих теорій і їх адаптація до сьогоднішніх реалій.
Ці та інші тенденції формують нове коло завдань для сучасних науковців, яким
необхідно розробити свою модель наукової комунікації (наприклад, з урахуванням
неформальних контактів в Інтернеті), розробити функціонально-рольову структуру
наукового колективу (з урахуванням перспектив професійної мобільності) або виділити нові
імперативи наукового етосу (діючі, наприклад, в рамках мережевого співтовариства).
Вирішення вищевказаних завдань можливе лише з урахуванням особливостей
розвитку глобалізаційних процесів у сучасному світі загалом та науці зокрема. Варто
зауважити, що наука є глобальною з моменту свого виникнення – ідеали та цінності, які
лежать в основі соціального інституту науки не передбачають прив’язки до національного
інтересу, визначеної території й авторитету інших соціальних інститутів. Всі спроби
обмежити розвиток науки національним інтересом, порушити природний процес наукової
комунікації, призводили до негативних наслідків.
Однак у сучасному світі не так багато країн, які можуть дозволити собі вести
науковий пошук у всіх галузях знання. У 2002 році до цих країнам можна було віднести
Росію, США, Великобританію, Німеччину, Францію [див.: 1]. Очевидно, що за останні роки
до цієї п’ятірки наблизився Китай. Інші країни зосереджують свої дослідження, в основному,
на певних галузях науки, пов’язаних з пріоритетами науково-технологічної політики, яка
визначається їх економічними можливостями та ресурсним потенціалом. Така націоналізація
науки стала однією з причин появи трансдисциплінарних досліджень, td-net платформ для їх
проведення, які дозволяють долучити до процесу отримання нових знань не лише
представників різних галузей науки, але і стейкголдерів з різних країн світу.
Інтернаціональність
науки
робить
результати
наукових
досліджень
загальнодоступними. Існує велика кількість міжнародних наукових журналів, регулярно
проводяться міжнародні конференції, симпозіуми. При цьому, певні результати наукових
досліджень стають предметом міжнародної торгівлі, такі угоди здатні серйозно впливати на
міжнародну політику. Існує міжнародний поділ праці в рамках наукової діяльності, на
міжнародному ринку наукових винаходів існують свої стабільні галузі, що формують попит
та пропозицію. Наука вступила в фазу глобальної комерціалізації. Ідея відкритості науки,
іншими словами, інтернаціонального використання продуктів наукової праці, суперечить
системі національних витрат на наукові розробки. Однак, процес глобалізації науки
природний і зупинити його не можливо. У зв’язку з цим, в своєму дослідженні
О.З.
Мирська ставить принципове питання: «чи можуть сучасні комп’ютерні технології слугувати
інструментом перетворення сучасної системи національних фундаментальних досліджень в
інтегровану глобальну систему?» [цит. за : 2, с. 275] Результати масштабних досліджень
впливу ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) на соціальний інститут науки, що
проводяться під керівництвом О.З. Мирської, показали, що розвиток мережевих технологій є,
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звичайно ж, необхідною, але недостатньою умовою інтеграції у світове наукове
співтовариство.
Важливим результатом досліджень впливу ІКТ на науку стало виявлення ряду
латентних тенденцій, які в майбутньому можуть виявитися небезпечними для науки. До
таких тенденцій О.З. Мирська відносить наступні [див.: 2, с. 276]:
• ІКТ забезпечують цілеспрямований пошук наукової інформації, що істотно звужує
погляд вченого на його розробки, так як зводить до мінімуму можливість спонтанного
ознайомлення з інформацією, яка можлива в процесі особистого спілкування або пошуку
інформації в друкованих виданнях;
• віртуальні групи, що формуються, наприклад, на тематичних форумах, бувають, як
правило, надмірно однорідні, що підсилює фрагментацію дослідницької проблематики і ще
більше скорочує можливість отримання «спонтанної» інформації. Збереження
різноманітності – основне завдання, яке стоїть перед науковим співтовариством як і будьякою соціальною системою. Саме забезпечення різноманітності на особистісному,
груповому, національному рівнях забезпечує стійкість інституту науки;
• можливість швидко знайти фахівця в будь-якій області, яка вас цікавить і отримати
довідку від відповідного фахівця з будь-якого питання, ефективна лише в короткостроковій
перспективі, тому що ніяк не стимулює саморозвиток вченого і замикає пошук на вже
існуючих ідеях і підходах.
Окреслені латентні загрози з боку ІКТ ніяк не заперечують необхідність в
подальшому розвитку і не применшують їх ролі як основної домінанти розвитку сучасної
науки.
Сьогодні в Україні ІКТ є пріоритетним, зручним, ефективним каналом комунікації.
Однак, використання технологій ніяк не мотивує вчених до створення і підтримки
зарубіжних наукових контактів. ІКТ можуть стати основою включення науки окремої
держави в світовий процес глобалізації тільки за дотримання двох умов: надання засобів
зв’язку і програмного фінансування. Без забезпечення матеріальної бази для участі в
міжнародних дослідженнях, стажуваннях, конференціях, мовних програмах – використання
ІКТ в більшості випадків закінчується на усвідомленні вченим потенційної можливості
міжнародної наукової комунікації.
Отже, наука «глобальна» за своєю природою і процеси, які відбуваються у сучасному
науковому співтоваристві на тлі активної інтеграції та глобалізації суспільства загалом є
цілком передбачуваними та неминучими. Саме ці процеси сприяють розвиткові наукової
комунікації та появі нових форм дослідження, таких як трансдисциплінарні. Однак, процес
глобалізації науки може становити загрозу для ряду національних наукових співтовариств,
якщо зовнішні комунікації національної спільноти порушені, або не розвиваються з
достатньою швидкістю. Ці та інші загрози формують нове коло завдань для сучасних
науковців, які потребують подальшого вирішення.
Список літератури:
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БАДМІНТОНУ
Ладишкова О.Ю.
ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Одеська державна академія
будівництва та архітектури
Бєлікова О.В.
ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Одеська державна академія
будівництва та архітектури
Залізко Л.В.
ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Одеська державна академія
будівництва та архітектури
Вступ. Останніми роками проведено ряд досліджень, присвячених різним аспектам
проблеми вдосконалення освітнього процесу із предмету "фізична культура". В той же час
аналіз літератури показує, що проблема розвитку рухових і функціональних здібностей
здобувачів освіти є на сьогодні малодослідженою..
Аналіз стану проблеми в окремо взятому ЗВО показав, що медичний огляд здобувачів
освіти 1-х курсів Одеської державної академії будівництва і архітектури показав наявність у
10% здобувачів освіти від 1 до 3 хронічних захворювань, і у більшості випадків ці здобувачі
освіти віднесені до спеціальної медичної групи. Соціологічне опитування і педагогічні
спостереження, проведені на цьому контингенті здобувачів освіти , показали недостатній
рівень їх фізичного розвитку, низький рівень позитивної мотивації до заняття фізичним
вихованням і як наслідок - погане відвідування занять.
Встановлено, що заняття бадмінтоном роблять позитивний вплив на всі системи
організму і особливо на кардіореспіраторну. Техніка гри проста, природна і швидко
освоюється як дітьми, так і людьми старшого віку. Вимоги до фізичної підготовленості
також підходять і молодим і літнім гравцям, і чоловікам і жінкам. Протипоказання з
медичних міркувань практично відсутні. Гра в бадмінтон на відкритому повітрі популярна в
готелях, кемпінгах, туристичних походах вихідного дня, що привносить ще й фактор, що
гартує. Ті здобувачі що не мають відхилень у стані здоров'я можуть значно підвищити свої
фізичні кондиції на позаурочних заняттях, а студенти спеціальної медичної групи в процесі
урочної заняття мають можливість засобами бадмінтону поліпшити стан свого здоров'я.
Бадмінтон, як виду спорту, допомагає вирішувати основну задачу, фізичного
виховання: формування стійких мотивів і потреб учнів в дбайливому ставленні до свого
здоров'я, цілісному розвитку фізичних і психічних якостей, творче використання засобів
фізичної культури в організації здорового способу життя. Заняття бадмінтоном дозволяють
різнобічно впливати на організм людини, розвивають силу, витривалість, координацію руху,
поліпшують рухливість в суглобах, сприяють набуттю широкого кола рухових навичок,
виховують вольові якості. Бадмінтон розвиває точність зорового сприйняття, швидкість
рухів і просторове уявлення про своє тіло на майданчику. Широка можливість варіативності
навантаження дозволяють використовувати бадмінтон, як реабілітаційне засіб, в групах
загальної фізичної підготовки і на заняттях у спеціальній медичній групі. Відомі випадки
зменшення міопії у дітей і підлітків, які систематично займаються бадмінтоном.
У сучасній практиці фізичного виховання студентів необхідно широке використання
педагогічних інновацій, заснованих на різноманітті форм організації, і адекватності змісту
засобів і методів фізичного вдосконалення, їх інтересам і мотиваційної сфері, введення
бадмінтону як виду фізичної активності в навчально-тренувальний процес є хорошим
доповненням в руховий режим студента, що підкреслює актуальність впровадження
бадмінтону в навчальний процес.
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Бадмінтон допомагає знайти необхідну фізичну і психологічну готовність до більш
швидкого і успішного оволодіння новою спеціальністю, яка заснована на точних рухових
навичках.
Метою нашого дослідження було визначення значущості занять з бадмінтону в
розвитку фізичної якості спритності у студенток Одеської державної академії будівництва та
архітектури.
Об'єкт дослідження - навчальний процес з використанням бадмінтону.
Предмет дослідження - зміна рівня розвитку фізичної якості спритності.
Завдання дослідження:
1. Оцінити рівень розвитку спритності у студенток.
2. Провести порівняльний аналіз показників розвитку спритності контрольної і
експериментальної груп після експерименту.
Методи дослідження: тестування фізичних якостей, педагогічний експеримент, статоматематична обробка отриманих даних.
У дослідженні взяли участь здобувачки ОДАБА перших курсів у кількості 20 осіб.
З них в контрольну групу увійшли 10 дівчат, в експериментальну групу - 10.
Тестування ЗВО контрольної та експериментальної групи проводилося двічі протягом 6
місяців - на початку і в кінці експерименту.
При проведенні тестування на розвиток фізичної якості спритності використовувалися
два тести:
1. Човниковий біг 4х9м .;
2. Стрибки через скакалку за 1хв.
Було проведено аналіз рівня розвитку спритності студенток на початку експерименту,
який виявив, що: по тесту «човниковий біг 4х9м» в контрольній групі на оцінку «відмінно»
не виконав ні хто, на оцінку «добре» - 3 людини, на оцінку «задовільно» - 7 осіб, а в
експериментальній групі на оцінку «відмінно» виконали 2 людини, на оцінку «добре» - 3, на
оцінку «задовільно» - 5 осіб;
За другим тестом «стрибки через скакалку за 1хв.» в контрольній групі на оцінку
«відмінно» виконали 2 людини, на оцінку «добре» - 4 людини, на оцінку «задовільно» - 4
людини, а в експериментальній групі на оцінку «відмінно» виконали 3 людини, на оцінку
«добре» - 5, на оцінку «задовільно» - 2 особи;
Після закінчення експерименту були проведені аналогічні тести, які показали, що: по
тесту «човниковий біг 4х9м» в контрольній групі на оцінку «відмінно» виконали 4 людини,
на оцінку «добре» - 5 осіб, на оцінку «задовільно» - 1 особа, а в експериментальній групі на
оцінку «відмінно» виконали 5 осіб, на оцінку «добре» - 5 осіб, на оцінку «задовільно» - 0
осіб; по другому тесту «стрибки через скакалку за 1хв.» в контрольній групі на оцінку
«відмінно» виконали 3 людини, на оцінку «добре» - 5 осіб, на оцінку «задовільно» - 2 особи,
а в експериментальній групі на оцінку «відмінно» виконали 4 осіби, на оцінку «добре» - 5
осіб, на оцінку «задовільно» - 1 особа;
Аналіз результатів контрольних тестів показав, що у дівчат контрольної групи рівень
розвитку спритності нижче, ніж у студенток експериментальної групи, хоча приріст
результатів спостерігається в обох групах.
Висновки. Таким чином ми припускаємо, що в подальшому програма навчальнотренувальних занять з бадмінтону дозволить поліпшити показники фізичних якостей у
студенток, причому не тільки спритності, а й витривалості, швидкості, гнучкості.
Список літератури:
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інституціональна історія державних установ і організацій, державотворчих процесі в нових
геополітичних реаліях набуває особливої актуальності. У зазначеному контексті
посилюється інтерес і до історії Української національної революції (1917-1921рр), зокрема –
і у сфері етнополітики [1].
Вирішальний вплив на трансформацію наукових і методологічних доробків науковців
у зазначеній проблематиці стала деконструкція тоталітарної системи на рубежі 1989-1991 рр.
На завершальному етапі перебудови важливою політичною подією стала публікація
історичних джерел – «Чотири Універсали», видане Товариством любителів книги УРСР.
Демократичні перетворення в Україні сприяли поверненню зі спецсховищ наукової
спадщини М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюри, Д. Дорошенка, П. Христюка, І.
Мазепи, П. Скоропадського, М. Шаповала, О. Шульгина, Н. Махна та інших безпосередніх
учасників і дійових осіб Української революції [3].
Мета дослідження – проаналізувати особливості етнополітичної історії України в
період Директорії, а також її особливості в історичній ретроспективі доби національних
визвольних змагань (1917-1921рр.).
Період Директорії в історії Української держави сповнений багатьма подіями.
Поразка Німеччини та її союзників у Першій світовій війні (1914-1918рр.), зростаючий
антигетьманський рух в Україні спонукали Павла Скоропадського до активних політичних
маневрів. Але поле для цих маневрів будо доволі вузьким. Необхідно зазначити, що спроби
самого П. Скоропадського знайти порозуміння з «білим табором» виявилися марними.
Русофільські елементи в Україні бажали не федерації, а відновлення імперії.
Провал етнополітики П. Скоропадського дав поштовх Українському Національному
Союзу та Директорії розпочати антигетьманське повстання. У спеціальному оповіщенні
Директорії Української Народної Республіки йшлося: «…Гетьман хоче «єдиної, неділимої»
Росії, хоче віддати Україну знов під власть російського царсько-поміщицького ладу. Отож,
хто хоче єдиної неділимої Росії, той, значить, хоче собі гетьмана і поміщиків. Хто хоче
Української Народної Республіки, той хоче землі трудящому людові і права Народові».
Соціально-політичний аспект повстання проти гетьмана посилював національний.
Дослухаємось до коментарів учасника подій Ю. Тютюника, який писав, що вирішальним
кроком до виступу стало бажання «повалення федерації російсько-польсько-українських
поміщиків. що її підтримували велика буржуазія всіх націй, що панувала на Україні,
федерації, яка загрожувала зміцненням російського монархічного режиму. Вона загрожувала
зміцненням поміщицького тягаря, над українським робітником та селянином і втратою всіх
національних здобутків, що їх зроблено за час революції. Гострота зовнішньополітичної
ситуації вимагала від Директорії активізації своїх сил на дипломатичному фронті для
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міжнародної підтримки УНР, консолідації всіх проукраїнських сил та їх союзників і
симпатиків [4; 5].
Прийшовши до влади, Директорія намагалася створити умови для позитивного
ставлення до УНР національних меншин, залучити їх представників до будівництва
Української державності. Наслідуючи етнополітику Центральної Ради, Директорія розпочала
процес відновлення національних міністерств. Однак налагодило роботу й діяло у той період
лише Міністерство єврейських справ УНР. Із січня 1919 р. його очолив А. Ревуцький, а з
квітня цього ж року – П. Красний – обидва представники партії «Поалей-Ціон». Міністерство
провело велику підготовчу роботу до відновлення «Закону про національно-персональну
автономію», зазначаючи той факт, що він буде сприяти «повній солідарності єврейської нації
і Української Народної Республіки і будуть откриті можливості для широкого братнього
співробітництва українського і єврейського народів на процвітання відродженої України» [6,
арк. 1-2].
У січні 1919 року Уряд Директорії прийняв «Закон про державну мову в Українській
Народній Республіці». Але виконання цього важливого державного акта відбувалось за
принципами революційної чи національної доцільності. Помилкові дії очільників Директорії
в соціальній і національній сферах відштовхували від Директорії вчорашніх прибічників та
симпатиків. В умовах більшовицької, білогвардійської та польської агресії, зростаючої під
впливом отаманщини, анархії українська влада часто виявлялась безпорадною перед
зростаючими військовими і політичними викликами. У діях керівників УНР часто
розчаровувались не тільки ситуативні союзники, а навіть патріотично налаштовані
українські кола.
Героїчна боротьба, перемоги і фінальна поразка Директорії в національних
визвольних змаганнях викликала великий дослідницький інтерес і різноманітні суспільні
інтерпретації з цього приводу. Пошук етнічного сліду як вирішального фактору в поразці
Директорії навряд чи дає об’єктивну картину у висвітленні подій громадянської війни. У
такій інтерпретації автори часто намагаються уникнути доволі складних відповідей на
незручні питання.
Анархія, криваве насильство, катування невинних людей за національною ознакою, як
акт колективної помсти і колективної відповідальності, руйнували Українську державність,
інститути державної влади УНР не менше, а то навіть і більше, ніж «червоні» чи «білі»
росіяни. Кривавий круговерть погромів не мав нічого спільного з українською соціалдемократичною національною ідеєю і загалом тільки шкодив їй. Через єврейські погроми і
погромництво взагалі Директорія втрачала своє політичне обличчя і міжнародну репутацію.
Навряд чи можна було сподіватися на підтримку країн Антанти, де періодика
постійно майоріла жахливими світлинами з нещодавно погромлених єврейських містечок і
свіжими наскоруч стихійно зростаючими по Україні єврейськими цвинтарями. Тема
єврейських погромів стала однією із подразливих проблем сучасної української історіографії
подій 1917-1921 років.
На початку 1990-х років велику дослідницьку роботу зі збору документів про
єврейські погроми провів відомий історик, професор Володимир Сергійчук. Зібрані
науковцем матеріали наочно передають жахи погромницьких дій проти єврейського
населення, які здебільшого мали місце в Україні і викликали широкий міжнародний
резонанс. Суспільно-політична та історична спадщина зберегла для сучасників важливий
наративний пласт з особистих архівів головного отамана і очільника Директорії УНР Симона
Петлюри. Серед багатьох його історичних та літературних творів особисте місце займає
стаття-відозва «Проти погромів». Важливо звернути увагу на дату відозви – 27 серпня 1919
р. – у цей час українське військо наближалось до Києва і вело запеклу боротьбу з
більшовиками.
Опинившись в екзилі після поразки визвольних змагань, Уряд Директорії
продовжував активно займатися проблемами національних меншин. Актуальність питання
ще пояснювалась тим, що наразі українці не як єдина нація, а як «меншина» перебували під
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владою Польщі, Румунії та Чехословаччини, до яких за рішенням Версальського договору
відійшла частина українських теренів. Основний відсоток українського населення
Наддніпрянської України та етнічних спільнот України опинились під владою більшовиків.
Останні були вимушені рахуватися з національним питанням, вносити корективи в
комуністичний проект, який прийшов на зміну Російській Імперії. А ще, вже з незалежних
від більшовиків причин вимусив їх відмовитись від проекту Російської Соціалістичної
Федерації народів.
Сучасна історична наука продовжує пошуки відповідей на питання історичних
особливостей державотворення і політико-правових рефлексій у державах сьогоденного
поліцентричного світу. Інституціональна історія – це один із перспективних напрямів
сучасної історичної науки. Наукова школа інституціональної історії сформована на базі
Київського національного університету імені Тараса Шевченка і презентована, перш за все,
такими відомими науковцями як: І.К. Патриляк, В.І. Сергійчук, В.Г. Ціватий, В.П.
Капелюшний, О.П. Машевський, Б.І. Гуменюк, А.Г. Слюсаренко, Т.В. Орлова, Т.В. Горбань,
Ю.В. Латиш, О.В. Даниленко, Г.П. Савченко, Л.В. Іваницька, О.Г. Сокирко, А.І. Чуткий, Н.Л.
Яковенко та інші [7, с. 137-140].
Активізація дій на національному фронті, політика коренізації-українізації, широке
забезпечення національних прав меншин, які здійснювались радянською владою одразу
після завершення громадянської війни, відбувались не за більшовицькими планами, а
всупереч їхнім попереднім проектам. Це й була велика і головна перемога етнополітики
Української Народної Республіки, і цей історичний досвід для сучасних процесів
державотворення не втратив своєї актуальності й до сьогодні [8, с. 26-29; 9].
Інституціональна історія державних установ і організацій, державотворчих процесі в
нових геополітичних системах координат (перехідних епохах) набуває особливої
актуальності. У зазначеному контексті посилюється інтерес і до історії тих організацій,
інституцій і процесів, які відбувалися на теренах українських земель у добу національних
визвольних змагань (1917-1921рр), зокрема – і у сфері етнополітики [10, с. 3-10].
Отже, пошук нових концептуальних моделей, особливо в такій делікатній темі, як
концепт «етнополітика» та її історія 1917-1921 років, на думку неупереджених дослідників,
має обов’язково виявити граничний науковий і водночас взаємний національний такт, повагу
до всіх аргументів, а не бажання реалізувати старі образи, інші емоції, покласти їх в основу
досліджень. Формування української політичної нації зробило можливим продуктивне,
науково-об’єктивне і правдиве висвітлення етнонаціональних процесів та етнополітичної
історії України в добу 1917-1921 років.
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Technical sciences
ОФІСНА НЕРУХОМІСТЬ
ЯК ОБ’ЄКТ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ДЕВЕЛОПМЕНТУ
Лапінов А.Д.
к.т.н., ТОВ «ІНВЕСТПРОЕКТ»
ORCID ID: 0000-0003-3692-817Х
Український ринок девелопмента є слаборозвиненим і охоплює таких учасників:
приватні та інституційні інвестори, девелопери, банки, страхові компанії, земельні
консультанти, архітектори і проектувальники, будівельні підрядчики, оцінювачі, юридичні і
фінансові консультанти, агентства з нерухомості, власники нерухомості і фірм, орендарі
нерухомості, муніципальні організації, в тому числі земельні і майнові комітети,
архітектурно-планувальні управління. [1]
У світовій практиці (табл. 1.) розрізняють два основних види девелопменту  feedevelopment (девелопмент за винагороду) і speculative – (equity-) development (комерційний
девелопмент). У структурі останнього часто виділяють conversion-development (поліпшення
об'єкта нерухомості), merchant-development (будівництво об’єкта і продаж на будь-якій його
стадії), land-development (господарське або житлове освоєння земельних ділянок) і built-tosuit (будівництво об'єкта нерухомості для себе). До комерційного девелопменту іноді і
відносять built-to-suit, хоча цей вид діяльності не має на меті отримання прибутку.
Таблиця 1. Види девелопменту та їх коротка характеристика
Вид
девелопменту
Fee- development

Speculativedevelopment

Conversiondevelopment

Merchantdevelopment
Landdevelopment

Built-to-suit

Особливості
Розвиток та освоєння ділянок на замовлення. Девелопер
працює за узгоджену винагороду від власника, створюючи
об'єкт під ключ, і несе повну відповідальність за проект.
Він не зацікавлений у подальшому володінні об'єктом
Девелопер створює об'єкти комерційної нерухомості,
виступаючи в ролі одноосібного організатора проекту.
Основна його мета  побудувати об'єкт з метою
подальшого володіння.
Виконує ті ж функції, що і fee-девелопер, крім того,
займається побудовою фінансової схеми проекту.
Зацікавлений у майбутньому прибутку проекту і робить
ставку на зростання вартості об'єкта
Девелопер бере вже існуючий об'єкт нерухомості і
перетворює його (реконструює, покращує та ін.). Може
бути представником будь-якого з нижченаведених трьох
видів
Девелопер будує об'єкт, не маючи покупця. Намагається
якомога швидше продати об'єкт і отримати свою частину
прибутку
Девелопер спеціалізується на девелопменті землі  набуває
ділянку, розвиває всю необхідну інфраструктуру для
подальшого освоєння і розвитку (зонування, прокладка
комунікацій та ін.), Після чого продає ділянку
Девелопер веде будівництво об'єкта нерухомості під себе з
метою подальшої його експлуатації без отримання
прибутку (не є девелопментом в чистому вигляді)

Стадія продажу
об'єкта
Рішення про
продаж приймає
власник, роль
девелопера
вторинна
Після деякого
періоду
експлуатації та
первинної
капіталізації або
(рідше) на стадії
завершення
будівництва
Залежно від того,
до якої з нижче
наведених трьох
груп належить
На будь-якій стадії
об'єкта за наявності
покупця
Переважно на етапі
максимально
повного розвитку
ділянки
При зміні виду
бізнесу або іншої
необхідності
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Ефективність проектів девелопменту можна оцінювати з точок зору комерційної,
економічної, бюджетної та соціальної ефективності [2].
Комерційна ефективність визначається співвідношенням витрат на створення об’єкта
та доходів, отриманих від безпосередньої експлуатації об’єкта, забезпеченням необхідної
норми прибутковості проекту.
Економічна ефективність виявляється в тпозитивному впливі , який чинить розвиток
нерухомості на економічні процеси – якісні зміни не тільки самих об'єктів нерухомості, а й їх
оточення. Ефективність визначається збільшенням ринкової вартості та дохідності
розташованої на території нерухомості, зростанням податкових та інших надходжень до
державного чи місцевого бюджетів і, найголовніше, поліпшенням добробуту населення
території і міста в цілому.
Бюджетна ефективність девелопменту розглядається з погляд:
- пряма – платежі і податки, які виникають безпосередньо в процесі реалізації
проектів девелопменту о ого і непрямого аспектів.
- непряма – доходи, які отримує бюджет в процесі функціонування створеного
об'єкта нерухомості, податки з прибутку підприємств, податки з майна, земельні податки, а
також економія коштів, що спрямовуються державою на соціальну підтримку у зв'язку з
підвищенням зайнятості населення та зростанням його доходів.
Соціальна ефективність девелопменту проявляється в поліпшенні середовища
проживання і життєдіяльності, якості життя населення під впливом змін у житловому і
нежитловому фондах нерухомості.
На формування ефективності проектів девелопменту суттєвий вплив створює
розташування об’єкту нерухомості в планувальній структурі населеного пункту [3]. Об’єкти
комерційної нерухомості, зокрема, офісної, є місцями прикладання праці, які забезпечують
максимально можливе наближення до проживання населення, оскільки створюють
шкідливого впливу на оточення. Саме тому, вони отримують поширення в наш час.
Згідно з оцінками консалтингової компанії Cushman & Wakefield в Україні за
підсумками 2019 року сектор офісної нерухомості Києва виріс близько на 104 000 м2 . Ця
цифра виявилася вдвічі більшою, ніж показники 2017 та 2018 років, і в чотири рази більша за
показник 2016 року. Проте в межах усього ринку офісної нерухомості Києва, обсяг якого
вже перевищує 2 мільйони м2 нова пропозиція 2019 року – це не така вже й велика цифра.
Саме для Києва формування розвиненого ринку нерухомості є характерною ознакою
нашого часу. Недостатня збалансованість міського плану міста та тенденції переосвоєння
багатьох промислових і комунально-складських територій [4] обумовлюють зростання
обсягів офісної нерухомості в місті.
У консалтинговій компанії Colliers International (Україна) підрахували, що сукупна
площа офісних будівель, які перебувають на стадії будівництва в Києві, становить 216 000 м 2
(ці дані охоплюють усі офісні будівлі орендною площею понад 5000 м2 на стадії будівництва
або введені в експлуатацію, але не готові до в’їзду орендарів). Перспективна пропозиція
2020 року виглядає наступним чином: БЦ Avenue53 (орендна площа – 18 500 м), БЦ
HILLFORT Business Mansion (орендна площа – 8550 м2), БЦ RETROVILLE (орендна площа –
11 140 м2). І це далеко не все. Наприклад, активно ведеться будівництво офісної частини
інноваційного парку UNIT.City. У найближчій перспективі заплановане відкриття двох
кампусів загальною площею 20 000 м2, а в 2020 році до них додасться будівництво ще
70 000 м2 нових офісних площ.
Орендні ставки на офісні приміщення продемонстрували помірне зростання в 2019
році. За даними Colliers International (Україна), середній діапазон становить $22-30/м2/місяць
у класі А (Рис. 1.1), $ 14-21/м2 /місяць у класі В (Рис. 1.2) і $9-13/м2/місяць у класі С
(без урахування ПДВ 20 % та експлуатаційних витрат). У деяких об’єктах ціна досягає $ 3340/м2/місяць. За прогнозами фахівців у короткостроковій перспективі ставки оренди
продовжать зростання. [4]
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Рис. 1. Динаміка орендних ставок офісної нерухомості в місті Києві. Джерело:
https://commercialproperty.ua/pdf/Guide2020_b51a55097b526be1d22d43bf2b446196/Guide_2020
_Ua.pdf
Висновки. Інвестиційна привабливість ринку офісної нерухомості, як втім і інших
сегментів комерційної нерухомості, для інвесторів базується на високому попиті на
професійні приміщення, на тлі недостатньої пропозиції викликаного, як низьким об'ємом
існуючого ринку професійних об'єктів так і постійними затримками з введенням нових
об'єктів в експлуатацію.
Відносно Києва можна відзначити, що високий попит мають офіси, розташовані в
центральному діловому районі і на Подолі. Проте, враховуючи транспортні проблеми
столиці, все більше уваги орендарі приділяють офісним приміщенням в районах прилеглих
до центру, зокрема розташованим навіть на лівому березі Києва.
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В сегодняшнем динамичном мире, учитывая растущие возможности для виртуальной
и реальной мобильности, растет потребность в знаниях и умениях для эффективного
общения и сотрудничества с представителями разных культур. А как хорошо известно,
каждая культура имеет свои собственные специфические языковые проявления, которые
отражают национальные особенности носителей данного языка. Каждое языковое
сообщество создает свою модель коммуникативного поведения, обусловленную его
культурой. А культура человека, группы или большего сообщества определяется
конвенциями, правилами, нормами, лежащими в основе стереотипов и ритуалов общения,
обеспечивающих коммуникацию внутри группы. Именно нормы и конвенции, которым
подчиняется общение, создают определенные ожидания относительно наличия или
отсутствия некоторых языковых форм в разных языках и культурах. Способность говорящих
приспосабливать свое индивидуальное речевое поведение к обязательным общим паттернам
является показателем приобретенной социопрагматической компетентности. Эффективность
речевого общения определяется не столько овладением лексикой и грамматикой языка,
сколько знанием общепринятых моделей речевого поведения в конкретных диалогических
ситуациях. Поэтому при общении на иностранном языке неадекватная реакция,
использование несоответствующей формы, нарушение коммуникативных правил и норм
«хорошего тона» из-за недостаточного знания культурных особенностей языкового социума
вызывают гораздо большее смущение, чем допущение грамматических ошибок, к которыми
носители языка обычно относятся более снисходительно. Вот почему изучение иностранного
языка все чаще воспринимается как обучение взаимосвязанному языковому и
межкультурному общению, ориентированное на приобретение компетенций, которые
позволят учащимся почувствовать себя полноправными участниками различных жизненных
и профессиональных взаимодействий с аутентичными носителями языка [1, с. 466; 2]. Это, в
свою очередь, предполагает преодоление традиционного сведения обучения иностранному
языку к изучению грамматических норм и терминологии в конкретной предметной области,
т.е. к формированию и накоплению базовых языковых навыков (умение безошибочно
спрягать глаголы, правильно употреблять при глаголе имена существительные в нужном
падеже, перечислять названия рыб, трав, специй и т. д.). Главное внимание следует
сосредоточить на овладение грамматикой речевого поведения путем выявления специфики
речевой реализации языковой системы и ознакомления с прагматическими характеристиками
языковых средств, проявляющимися в контексте сложных взаимоотношений между
говорящим, адресатом и речевой ситуацией; а также усвоением социокультурных норм
иноязычного социума, регулирующие использование набора языковых средств и стратегий
для достижения определенной коммуникативной цели. Таким образом можно избежать ряда
потенциальных недопониманий в общении, связанных с различиями в семантикопрагматическом содержании и коммуникативных характеристиках различных языковых
структур, а также с особенностями их функционирования в изучаемом языке.
Наличие в языке разных единиц с общей семантической функцией позволяет достичь
одной и той же коммуникативной цели разными способами – за счет комбинации различных
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лексических элементов и грамматических структур, которые дополняют, заменяют или
усиливают друг друга. Сопровождающая интонация может подчеркнуть или затемнить
смысл, а также помочь выразить широкий спектр эмоционально окрашенных отношений
говорящего со слушателем.
Комбинаторные и вариативные возможности языковых и неязыковых средств
выражения данного значения велики и разнообразны, но между функционально
идентичными параллельными конструкциями существуют различия как в стиле, так и в
способе передачи речевой интенции говорящего, в степени эксплицитности выраженного
значения, в качестве достигнутого коммуникативного результата. Представленные в
конкуренции друг с другом за передачу схожих значений языковые средства для реализации
определенного коммуникативного намерения в конкретной речевой ситуации дают ответ на
вопрос, можно ли установить несовместимости и/или предпочтения, которые направляют
говорящего при выборе той или иной формальной поддержки. Выбор является проявлением
личного отношения к собеседнику и определяется индивидуальным коммуникативным
кодом говорящего и его предпочтениями, а также особенностями языковой системы и ее
речевой реализации. Поэтому способы достижения одной и той же коммуникативной цели не
являются изосинтаксическими в разных языках.
Доклад иллюстрирует некоторые особенности реализации определенного
коммуникативного намерения на конкретных примерах из венгерского и болгарского языков,
выделяет особенности анализируемых языков как с точки зрения средств достижения
коммуникативной цели, так и правил их функционирования и использования. Анализ
показывает, что в одной и той же коммуникативной ситуации, в аналогичных
экстралингвистических обстоятельствах носители венгерского и болгарского языков не
всегда выбирают одни и те же средства для выполнения соответствующей коммуникативной
задачи. Даже когда в обоих языках применяется одна и та же стратегия, «тактические ходы»
в рамках выбранной стратегии иногда имеют разную ценность, поскольку функциональная
нагрузка структурно идентичных синтаксических моделей не всегда одинакова.
Обычно чем экспрессивнее языковая конструкция, тем чаще ее употребление, хотя и
отвечает требованиям к точной и выразительной речи, может оказаться неуместным,
квалифицируясь как проявление низкого социального интеллекта. Например, как в
венгерском, так и в болгарском языках вопрос используется для смягчения волеизъявления,
но не всегда существует прямое соответствие между структурой вопросов; венгерскими
побудительными высказываниями, оформленные сослагательным наклонением, не всегда
соответствует изоморфный эквивалент. В болгарском языке кондициональные формы
глаголов стилистически обозначены как утонченные и деликатные [3, с. 176], а в венгерском
языке имеют более широкий функциональный диапазон, в зависимости от ситуации общения
и отношения между коммуникаторами они могут выражать побудительную модальность с
оттенком необходимости и безусловности (Срв.: Abbahagynád végre? `Би ли престанал найсетне?` – Няма ли да престанеш най-сетне?/Ще престанеш ли най-сетне?; Szégyellhetnétek
magatokat! `Бихте могли да се засрамите!` – Не ви ли е срам?/Да бяхте се засрамили!).
Поэтому в диалоге, характерном для официального общения, сослагательные побудительные
формы в максимальной степени соответствуют семантике и модальной нагрузке венгерских
высказываний, а в неформальных отношениях между собеседниками им больше подходят
высказывания с изъявительными глагольными формами для настоящего времени (при
выражении более настойчивого побуждения, обогащенного эмоционально-негативной
оценкой неодобрения поведения слушателя) или для прошедшего (плюсквамперфектного)
времени (в случае деликатного, робкого побуждения). То есть языковая конструкция,
использование которой обычное для венгерской речевой практики, в болгарском языке
является лишь одним из возможных вариантов в синонимическом ряде параллельных
внутрилингвистических функциональных эквивалентов, из которых говорящий выбирает для
достижения своей коммуникативной цели.
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Рассмотренные в докладе социопрагматические особенности языковых средств для
реализации конкретной коммуникативной задачи на венгерском и болгарском языках
раскрывают самобытность национальных культур. Освоение этих особенностей создает
наибольшие трудности в изучении иностранного языка, но имеет ключевое значение для
формирования необходимой социокультурной компетентности как одной из составляющих
общей иноязычной коммуникативной компетенции.
Чтобы чувствовать себя полноценными участниками общения на иностранном языке,
учащиеся должны знать не только лексику и грамматику изучаемого языка, но и
культурноспецифический компонент в семантике и прагматике языковых единиц, правила их
функционирования и использования.
Нереально ожидать, что учащиеся овладеют всеми нюансами иностранного языка,
узнают все аспекты соответствующей культуры, освоют всеми общепринятыми моделями
использования речи, но сочетая лингвистические, культурологические и социальнопрагматические аспекты в процессе обучения вполне возможно развить и улучшить их
чувствительность к значимыми культурными и языково-специфическими различиями, чтобы
сформировать умения для преодоления потенциальных проблем в межкультурном общении.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування правоохоронної системи
України суспільство висуває нові особливі вимоги до підготовки фахівців для органів
Національної поліції. Сучасний працівник поліції повинен володіти низкою
компетентностей, необхідних для ефективного виконання професійних обов’язків, які
полягають у поєднанні знань, умінь і навичок, способів і прийомів їх реалізації в діяльності.
Це можливо за умови достатньої фізичної підготовки та високої морально-вольової
готовності до відповідальної роботи.
Усім відомий вислів "здорове тіло – здоровий дух" свідчить про нерозривний
взаємозв’язок психологічних якостей особистості та її фізичного розвитку. Враховуючи
вимоги, які склалися в сучасному правовому середовищі, працівники поліції повинні мати не
тільки добрі фізичні дані, а й стабільну емоційну рівновагу, завдяки чому зможуть упоратися
із будь-якою справою, контролюючи свої дії, й максимально швидко адаптуватися до
ситуації. Саме фізична підготовка безпосередньо впливає на формування не лише фізичних
якостей, а й морально-вольових, що необхідно поліцейським у професійній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблематики. Вітчизняні науковці
присвятили чимало уваги вивченню психологічних аспектів поліцейської діяльності. Так,
загальним психологічним аспектам професійної діяльності поліцейських, серед яких і
морально-вольові,
присвятили свої роботи Д. Александров, І. Охріменко, О. Дрозд,,
Л. Гуменюк, І. Сулятицький, Л. Дунець, В. Остапович, В. Барко та О. Мойсеєва, А. Лущак,
А. Павліченко та ін. [1,3,4,7]. Серед робіт, присвячених впливу фізичної підготовки на
формування різних психологічних якостей особистості, слід
зупинити увагу на
дослідженнях В. Вербицького, І. Закорка, О. Фігури [2,6,8].
Проблеми психологічної та фізичної складової підготовки майбутніх поліцейських є
досить розробленими в науковій літературі, проте питання про необхідність їх розгляду в
нерозривній єдності, зокрема розвитку морально-вольових якостей за допомогою спеціальної
фізичної підготовки, висвітлено недостатньо.
Метою статті є теоретичне обґрунтування доцільності цілеспрямованого формування
і розвитку морально-вольових якостей майбутніх поліцейських під час занять зі спеціальної
фізичної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психолог В. Желанова зазначає, що
сьогодення висуває нові вимоги до освіти ХХІ століття, яка має не лише дати базові знання, а
й сформувати навички, які допоможуть молодим людям максимально реалізувати власний
потенціал і досягнути високих результатів. Ці навички ХХІ століття вона пов'язує із
вольовою сферою особистості, яка передбачає сформованість таких морально-вольових
якостей:
цілеспрямованості,
ініціативності,
організованості,
дисциплінованості,
наполегливості, витримки, рішучості, самостійності, сміливості, старанності [5, с. 99].
Діяльність поліцейського вимагає високого рівня їх сформованості вольових якостей і
реалізації своїх дій згідно з існуючими моральними нормами [1], тобто прояв будь-якого
вольового акту повинен бути законним. Саме тому ми розглядаємо моральність і волю як
нерозривні домінанти його особистості.
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На думку вчених, ефективним прийомом розвитку волі є фізичні вправи. Французький
письменник Жиле говорив, що гімнастика є початковою школою для розвитку волі й слугує
зразком виховання розуму. Значить, кожна фізична вправа є актом волі, наказом, даним тілу;
i наполегливе повторення цих актів, яке проводиться зосереджено, старанно i терпляче,
тренує i гартує волю. При цьому виникає відчуття фізичної енергії, посилюється кровообіг,
з’являється відчуття моральної сили, рішучості й досконалості, що підвищує тонус i
допомагає зростанню енергії [3, с. 89].
Розвиток морально-вольових якостей майбутніх поліцейських успішно проходить на
заняттях зі спеціальної фізичної підготовки. Чесність, ввічливість, повага до інших,
взаємодопомога, цілеспрямованість, наполегливість, сміливість, самостійність, самовладання
– усі ці якості яскраво проявляються під час занять фізичними вправами, під час складання
контрольних нормативів. Фізична підготовка посідає важливе місце в професійній підготовці
майбутніх поліцейських і є основою для формування їх морально-вольових якостей [2]. Вона
спрямована на закріплення і вдосконалення основних рухових якостей; підготовку до здачі
нормативних вимог; виконання вправ, що вимагають швидкого прийняття рішень у складних
і несподіваних ситуаціях (використання елементів рукопашного бою); проведення занять з
різними перешкодами й дефіцитом часу при максимальних фізичних і психологічних
навантаженнях (марш-кидки, робота з обтяженням); тренування й розвиток силових,
швидкісно-силових можливостей і витривалості та рухових дій на координацію та
узгодження рухів. Це позитивно впливає на розумову й фізичну працездатність та розвиває
морально-вольові якості [6].
Пропонуємо з'ясувати умови розвитку окремих морально-вольових якостей під час
занять зі спеціальної фізичної підготовки.
Цілеспрямованість – прояв волі, що характеризує конкретність цілей, задач,
планомірність діяльності та конкретних дій, неухильне прагнення до їхнього досягнення,
незважаючи на труднощі, підкорюючи вирішенню цих задач усі думки, почуття та дії [5, с.
99]. Успішна спортивна діяльність перебуває у прямій залежності від наявності чітко
сформульованої та усвідомленої мети. Головною метою, звичайно, є підвищення спортивної
підготовленості та результатів. Систематичне виконання фізичних вправ, що вимагають
постійного тренування та подолання втоми, розвивають цілеспрямованість.
Під наполегливістю розуміють вольову дію, що характеризується неухильним,
тривалим та активним досягненням поставленої мети, подоланням великої кількості
труднощів, незважаючи на тимчасові невдачі [Там само, с. 100]. Виховання наполегливості
передбачає регулярне тренування, терпляче та багаторазове повторення одноманітних вправ,
подолання багатьох перешкод різного ступеня складності. Наприклад, виконання тривалого
бігу за несприятливих метеорологічних умов (сильного вітру, високої чи низької
температури тощо).
Такі вольові якості, як рішучість та сміливість виявляються у здатності самостійно
та своєчасно знаходити й приймати обмірковані рішення, виконувати вправи, у яких наявний
елемент ризику або небезпеки [Там само, с. 100]. На перших етапах виконання таких вправ
варто допомагати, використовуючи страховку та відповідні словесні навіювання.
Ініціативність і самостійність полягають у здатності самостійно ставити цілі,
намічати шляхи їх здійснення, мобілізацією своїх знань, умінь і навичок задля досягнення
поставленої мети, а також зі стійкістю до навіювання інших людей або їх дій [Там само, с.
101]. Її розвиткові сприяють самостійні завдання з елементами дослідження або фіксації
результатів, підрахунку статистичних даних власних досягнень.
Самовладання – можливість керувати думками, почуттями, діями в умовах
емоційного збудження, інтенсивних напружень, стомлення або інших несприятливих
чинників. Для розвитку цієї якості потрібно створювати спеціальні умови [Там само, с. 101].
До таких умов можна віднести змагання, проведення занять за присутності глядачів, гостей,
сторонніх людей. Існують особи, яких дратують власні невдачі або поразки команди, від
цього вони зривають злість на інших. Кращим прикладом у розвиткові самовладання є
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особистий приклад тренера чи викладача, який своїм спокоєм і постійним нагадуванням про
користь згуртованості команди формує цю вольову якість.
Розвиток морально-вольових якостей під час спеціальних фізичних занять сприяє
самоствердженню, прагненню до здорового способу життя, оптимізації життєвої установки,
розширенню міжособистісних зав’язків [2].
Висновки. Розвиток морально-вольових якостей – це безперервний процес життєвої,
трудової, побутової діяльності, Майбутньому поліцейському треба бути готовим до дій в
ускладнених умовах праці та взаємодії, психологічного та фізичного навантаження. Йому
необхідно буде показувати максимальний результат своєї діяльності не зважаючи ні на які
перешкоди (самопочуття, психологічний стан, тиск з боку інших тощо), тобто бути готовим
до дії, до швидкого прийняття рішення за різноманітних життєвих обставин та умов - у
цьому й полягає сенс розвитку морально-вольових якостей. Цілеспрямований розвиток
морально-вольового компоненту особистості майбутнього поліцейського під час фізичної
підготовки є одним із важливих чинників готовності до професійної діяльності.
Перспективою подальшої роботи може бути дослідження значення індивідуальнопсихологічних особливостей майбутніх поліцейських для їх фізичної підготовки.
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Сьогоденні технології дозволяють страховим компаніям удосконалювати та
персоналізувати свої послуги для клієнтів, тим самим підвищуючи якість андеррайтингу та
обсягу продажів. Інформаційна система великих компаній відіграє особливу роль у процесі
збирання інформації. Електронна пошта, соціальні мережі,історії банківських транзакції та
використання продуктів – усе це містить в собі масив інформації про користувачів ресурсів
компанії.
Користувачі Інтернету з кожним днем все частіше вдаються до пошуку та
використання нових джерел отримання інформації. Паралельно з цим свої позиції втрачають
традиційні джерела інформації, такі як телебачення, газети та журнали і, звісно ж, радіо. На
сьогодні, кількість користувачів Інтернетудосягнулаблизько млрд осіб, в той час, як в Європі
доступ до Всесвітньої мережі є в понад 76% населення. Такою швидкістю приросту аудиторії
не може похвалитися жоден з вищеназванихзасобів комунікації.Це сприяє розвитку легших
та доступніших варіантів спілкування з клієнтом, зокрема, контекстна реклама, просування в
пошукових системах, соціальні мережі, електронна пошта, мессенджери. Розвиток
соціальних мереж за останні 10 років продемонстровано на рис. 1.

Рис. 1. Кількість користувачів соціальних мереж у світі, млрд осіб
Складено на основі [1]
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Аналіз соціальних мереж – гібридний підхід, що використовує аналіз тексту, аналіз
настроїв, а також категоризацію даних для виявлення або прогнозування шахрайства
[2].Розвиток мобільних та бездротових технологій має братися до уваги страховиками при
зборі інформації. Серед різноманітних факторів, виняткову увагу страховикам слід приділяти
наступним: зростанню використання мобільного Інтернету та швидкому поширенню
пристроїв, здатних передавати різні види інформації.
Технологія BigDataзначно розширила світогляд, і, як наслідок, можливості страхових
компаній. Настає ера персоналізації продуктів страхових компаній. Завдяки використання
BigData, детальні дані стали більш доступними для опрацювання, оскільки виникла
можливість їх надточного аналізу. Нині використання технології надає змогу бездоганно
формувати портрет клієнта, базуючись на його персональних потребах і характеристиках.
Використання технології BigData дозволяє здійснити психологічний скоринг та
вирішити наступні бізнес-задачі страховика: здійснити сегментування клієнтської бази;
оптимізувати маркетингові комунікації, рекламу та клієнтський сервіс;визначити
платоспроможність клієнта та розробити заходи щодо стимулювання залучення нових
клієнтів [3, с.186].
Провідні вітчизняні страховики вже користуються даними геолокації, що дозволяють
адекватно оцінювати ризики і розраховувати премії, наприклад, в страхуванні транспортних
засобів, завдяки зібраним даним про навички клієнта керування автомобілем і їх подальшому
правильному аналізу. Така технологія дозволяє не порушувати права клієнта на особисте
життя, а отримані, шляхом аналізу дані, дають змогу страховику надати персональну знижку
клієнту при розрахунку премії, за умови позитивного показника навичок водіння.
Завдячуючи сучасним гаджетам, страхові компанії здатні отримувати необхідну інформацію,
задля надання клієнтам індивідуальних пропозицій з еластичними цінами.
Сучасні технології дозволяють провести досконалий аналіз поведінки людей на основі
цих даних, визначити їх домінуючі риси характеру, передбачити імовірну поведінку та
вказати на їх психотип. Основними джерелами інформації для відстеження та аналізу
поведінки (скорингу) споживачів є: дані транзакцій, машинні та соціальні дані. Сукупність
вихідних даних, що можуть бути використані для скорингу клієнта наведено на рис. 2.

Рис. 2. Джерела даних для скорингу клієнта
Джерело: побудовано на основі [4]
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З вище переліченого очевидним стає те, що страховики отримують велику кількість
переваг, впроваджуючи технологію BigDataв свою діяльність.Може застосовуватись велика
вибірка даних і, як наслідок, можуть бути створені різноманітні інтернет додатки та
розширення для користувачів. Кклієнти потребують особливого, індивідуального підходу,
тому модерні страхові компанії вимушені винаходити і впроваджувати нові продукти,
орієнтовані і створені персонально для клієнта. BigData аналіз дозволяє отримувати досить
наповнені, детальні дані, на основі яких можна сегментувати клієнтів і кожному сегменту
надавати окремі послуги, на які він орієнтований і в яких він зацікавлений.
Отже, використання даних соціальних мереж та Всесвітньої павутини може не
лишесприяти у дослідженні ринку та споживачів страхових послуг, а й оптимізувати процеси
страховика в напрямках оптимізації актуарних розрахунків та оцінки ризиків
(андеррайтингу), індивідуалізації страхових полісів, попередженні страхових випадків та
шахрайських дій, а також, оптимізації стандартних масових процесів і операцій.Більш того,
на основі даних можна детально прогнозувати страховий ризик та сегментувати споживачів
за оцінкою ризиків. Завдяки технології BigData ринок страхування стрімко розвивається,
стаючи все більш персоналізованим і концентруючись на окремих цілях.
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Однією з найбільш популярних тематик у науковому просторі в останні роки є
цифрова трансформація відповідно до тієї чи іншої сфери людської діяльності. Не є
винятком й діяльність щодо забезпечення економічної безпеки підприємств, оскільки
питання формування функціонуючої системи виявлення, оцінки та мінімізації економічних
ризиків набувають все більшої актуальності та потребують підвищеної уваги.
Цифрова трансформація економіки має ряд потужних локомотивів розвитку. Цифрова
епоха перетворює все: характер ринків та продуктів, як виробляти, як доставляти та
оплачувати, масштаби капіталу для глобальної діяльності та потреби людського капіталу. Це
збільшує продуктивність, надає компаніям нові ідеї, технології, нові моделі управління та
бізнес-моделі, а також створює нові канали доступу до ринку. І все це за відносно низьких
витрат. Підприємства все частіше покладаються на штучний інтелект як для базових
процедур, так і для складніших завдань [1].
Проведення цифрових трансформацій є необхідною умовою досягнення
підприємством високого рівня економічного розвитку та є платформою для покращення
положення бізнесу в сучасному конкурентному середовищі. Цифрова економіка дозволяє
«підвищити ефективність та конкурентоспроможність окремих підприємств, економіки
загалом та рівень життя населення» [2].
Але процес цифрової трансформації має також інший бік. В останні роки великі і малі
організації піддаються частішим і серйозним загрозам в цифровому середовищі, що впливає
на їх безпеку. З економічної точки зору подібні загрози можуть впливати на репутацію
організацій, фінансову складову, завдаючи шкоди їх конкурентоспроможності, підриваючи
їх зусилля з інновацій і позиції на ринку.
Економічну безпеку підприємства можна охарактеризувати як такий стан
економічного суб'єкта, при якому забезпечується захищеність його інтересів від зовнішніх і
внутрішніх економічних загроз, стабільний розвиток і ефективна діяльність при максимально
раціональному використанні всіх наявних і залучених ресурсів. В основі побудови системи
забезпечення економічної безпеки лежить використання системного підходу, при якому різні
окремі елементи системи, виконуючи різні функції, взаємодіють між собою певним чином,
злагоджено і спільно, для досягнення єдиної мети. Ключовим елементом цієї системи є
інформація, відомості, дані, в тому числі використовувані в цифровий діяльності, тому на
сьогоднішній день з активною цифровізацією економічної діяльності саме вони стають
найважливішим об'єктом безпеки. Однією з найважливіших завдань системи економічної
безпеки є забезпечення захисту конфіденційних даних будь-якого суб'єкта господарювання.
До них відносяться різні ноу-хау, комерційні таємниці, секрети виробництва та ін. В умовах
конкуренції навіть такі відомості, як дані про клієнтів або постачальників і умови їх
співпраці, можуть значно погіршити фінансовий стан організації.
Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів щодня створює вітчизняним підприємствам
нові ризики функціонування, які внаслідок реалізації за певних обставин, мають можливість
перерости в загрозу або небезпеку і тим самим привести до втрат або, в гіршому випадку,
привести до банкрутства.
На перший план виходять кібератаки (крадіжки персональних даних підприємств,
зміни, модифікації, копіювання, поширення інформації, що зберігається на цифрових
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носіях), які призводять не тільки до матеріальних збитків, але й до нанесенні шкоди
репутації, що не може не позначатися на фінансовому благополуччі організацій. Такі загрози
можуть порушити доступність, цілісність або конфіденційність інформаційних систем, на
яких ґрунтується економічна діяльність суб’єкта господарювання.
Згідно Офіційного щорічного звіту про кіберзлочинність за 2019 рік, підготовленому
компанією Cybersecurity Ventures, яка спонсується Herjavec Group, та має офіси та операційні
центри безпеки в США, Великобританії та Канаді, кіберзлочинність являє собою найбільшу
загрозу для кожної компанії в світі і одну з найбільших проблем для людства, та прогнозує,
що до 2021 року кіберзлочинність буде коштувати світу понад 6 трильйонів доларів на рік у
порівнянні з 3 трильйонами в 2015 році [3].
Зростання кількості порушень в умовах цифровізації економіки пов'язане з постійним
ускладненням і зростанням масштабів застосування цифрових технологій, при цьому
більшість загроз інформаційної, а отже, і економічної безпеки криється в самих цифрових
технологіях. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що в сучасних умовах інформаційна
безпека є найбільш важливою частиною економічної безпеки підприємств.
Незважаючи на неабиякий інтерес в науковій сфері та бізнес-колах, до теперішнього
часу досі не сформувалося сталого розуміння сутності та змісту терміна «цифрова
трансформація». Натомість, на нашу думку, окреслити межі суті і змісту терміна «цифрова
трансформація» завдання не тільки важливе, але і вкрай необхідне на нинішньому етапі
розвитку цифрової економіки, що дозволить сформувати єдине розуміння, основні напрямки
цифрової трансформації, а відповідно до цього, виробити до цього середовища відповідний
механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств.
Важливо відзначити, що зміст терміну «цифрова трансформація» еволюціонувало
разом зі зміною і розвитком технологій. Довгий час під цифровий трансформацією мався на
увазі переклад в цифровий формат або зберігання в цифровому форматі традиційних форм
даних. Це теж один із напрямів цифровий трансформації, проте, в сучасному світі це поняття
набагато ширше, ніж переклад в цифровий формат.
На сьогодні існує доволі різні уявлення щодо поняття цифрової трансформації. Так,
понад три з десяти бізнес та ІТ-керівників в усьому світі відносять «цифру» до всіх
активностей, пов'язаних з технологічними інноваціями, 29% вважають, що digital є
синонімом ІТ, 14% визначають digital як орієнтовану на користувача технологічну
діяльність, а ще 14% вважає, що «цифра» відноситься до всіх інвестицій, які компанія
витрачає на інтеграцію технологій в бізнес. Всього 6% респондентів впевнені, що digital
«виходить за рамки одних лише технологій і відображає напрямок мислення, що охоплює
безперервні інновації, прийняття рішень на рівних умовах і інтеграцію технологій в усі
аспекти бізнесу» [4].
На наш погляд, слід погодитися з вітчизняними науковцями Єгоровим І.Ю. та
Рижковою Ю. О., які відзначають, що процес цифровізації необхідно розглядати у вузькому
та широкому розумінні. Так, у вузькому розумінні цифровізація – це перетворення
аналогових даних та процесів у цифровий, що робить дані та операції з ними значно
продуктивнішими, ніж при використанні аналогових технологій. У більш широкому
розумінні цифровизація – це використання даних та цифрових технологій, а також
взаємозв'язок між ними, що призводить до нових або змін існуючих видів діяльності, тоді як
цифрова трансформація стосується економічних та суспільних наслідків саме цифровізації
[5].
Процес цифрової трансформації спрямований на формування мережевих платформ
взаємодії, з метою отримання прогнозованого і гарантованого результату від будь-якого
керуючого впливу та, в багатьох випадках, це – єдиний засіб зберегти бізнес в умовах
стрімко мінливого технологічного укладу. Цей підхід має на увазі не тільки встановлення
сучасного обладнання або програмного забезпечення, але й фундаментальні зміни в підходах
до управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікацій. Для того щоб процес
цифрової трансформації був повноцінним, необхідні чітко сформульовані бізнес-завдання і
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дані. Таким чином, цифрову трансформацію можливо розглядати тільки на перетині всіх
трьох вимірів (сформульованої бізнес-завдання, наявності даних і власне технологій). В
результаті підвищуються продуктивність кожного співробітника і рівень задоволеності
клієнтів, а компанія здобуває репутацію прогресивної і сучасної організації.
Отже, прискорення і ускладнення процесів, що відбуваються в сучасних умовах
розвитку цифрових технологій, змушує суб'єктів економічної діяльності замислюватися про
інформаційну безпеку. Цифрова трансформація з одного боку, забезпечує максимально
повне розкриття потенціалу цифрових технологій через їх використання у всіх аспектах
бізнесу - процесах, продуктах і сервісах, підходах до прийняття рішень, а з другого – несе
нові ризики та загрози для підприємства. До основних проблем економічної безпеки
віднесені проблеми захисту даних підприємства від кібератак, забезпечення захисту
корпоративних даних на належному рівні в умовах стрімкого розвитку цифрових
інструментів в економіці.
Питання забезпечення інформаційної безпеки повинні виступати пріоритетним
завданням у забезпеченні економічної безпеки підприємства та бути об’єктом підвищеної
уваги менеджменту суб’єктів господарювання в процесі цифрових перетворень у
економічній діяльності. Тому, важливо підкреслити, що в процесі цифрової трансформації не
достатньо зосереджувати увагу лише на впровадженні сучасних технологій в бізнес-процеси
підприємства, а віддавати перевагу грамотно побудованій і функціонуючій системі заходів
щодо своєчасного виявлення, нейтралізації або мінімізації ризиків і загроз економічній
безпеці, що впливають на діяльність підприємства в його інформаційному середовищі.
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Степове Придніпров’я відноситься до територій України, на яких рослини [1-3]
зазнають подвійного негативного впливу: посушливості клімату та забруднення довкілля. Це
призводить до пригнічення їх росту та завчасного старіння [4-6], що негативно
відображається на здоров’ї населення [7, 8].
Введення плодових рослин у культуру збагачує різноманітність видового складу
регіональної флори та одночасно створює можливість розширення асортименту рослинної
сировини для задоволення потреб промисловості, медицини та харчування населення. Якщо
в різних регіонах України нараховується понад 400 видів плодових та ягідних рослин, то в
умовах Дніпропетровщини їх кількість незначна. Суттєвий вплив на розповсюдження
таксонів здійснюють несприятливі регіональні кліматичні умови [11].
Серед плодових рослин Дніпропетровської області з кожним роком все більше уваги
повинно приділятися інтродукованим малопоширеним нетрадиційним плодовим видам, у
яких плоди, листя, стебла та інші частини мають високу біологічну цінність і є джерелом
фізіологічно активних сполук, які можуть сприяти профілактиці та лікуванню багатьох
захворювань, бути сировиною для харчової промисловості [9, 10].
Оскiльки оптимальнi умови росту i розвитку плодових рослин залежать вiд багатьох
чинникiв, передусiм вiд водного режиму, нагальним є вивчення особливостей процесiв
водообмiну рослин, який може характеризувати пристосованiсть цих видiв до складних
клiматичних умов пiвденного сходу України.
Адаптацiя рослин до впливу сукупностi екологiчних чинникiв навколишнього
середовища значною мiрою визначається здатнiстю рослинного органiзму протистояти
витратам води, що і стало метою нашого дослідження.
Нами встановлено, що в посушливий перiод вiдбувається, як правило, пiдвищення
iнтенсивностi освiтлення, добової температури повiтря та ґрунту, що призводить до
пiдвищення втрати води рослинами через транспiрацiю. Виявлено достовiрнi вiдмiнностi
(99,9 %) в iнтенсивностi транспiрацiї мiж рослинами бiльшостi видiв роду Chaenomeles Lindl.
Виключення становила порiвнювана пара видiв Ch. cathayensis та Ch. japonica (менше 95 %).
Надходження обмеженої кількості води в рослини, що найбiльш виразно проявляється
в умовах континентального клімату степової зони України, призводить до поступового
обезводнення рослинного організму і проявляється у посилені водного дефiциту та
супроводжується зниженням родючостi рослин та якостi плодiв. Так, за умов посухи рiвень
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водного дефiциту у представникiв роду Chaenomeles варiював у межах вiд 11,57 % (Ch.
spesiosa) до 18,82 % (Ch. japonica var. maulei)
За сприятливих умов існування представники роду Chaenomeles характеризувалися
зниженням інтенсивності транспірації практично усіх видів порівняно з несприятливим
періодом в межах виду, однак вона коливалася серед видів в інтервалі 68,3–274,3 мг/на 1 г
сирої ваги листків за 1 год. У цей перiод значення водного дефiциту варiювали в межах вiд
6,3 % (Ch. cathayensis) до 18,2 % (Ch. x superba) .
Таким чином, реакцiя iнтродукованих видiв роду Chaenomeles Lindl. на специфічні
умови степового Придніпров’я пiдтвердила унiверсальний механiзм адаптацiї рослин до
аридних умов. Наявність у рослин помiрного водного дефiциту вказує на їх високу стiйкiсть
до клiматичних умов регіону і дає можливість рекомендувати види роду Chaenomeles для
iнтродукцiї в сiльськогосподарське та iндивiдуальне садiвництво.
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Кожна національна мова єднає покоління, формує особисту свідомість, відображає
самобутність народу, який нею володіє. Як це характерно для Закарпаття.
В межах України живе понад 130 національних меншин. Багато з них на Закарпатті.
Так як Закарпаття межує з п’ятьма країнами, тут багато національностей. Всі розмовляють на
своїй рідній мові, але повинні знати державну мову – українську. Для тих у кого рідна мова
входить в слов’янську групу, важкості нема у вивченні державної, але у кого взагалі зі
слов’янськими немає нічого спільного, тим дається важче. У цю групу входять і угорці.
Українська й угорська мови не є близькоспорідненими мовами. За типологічною
класифікацією українська мова належить до групи флективних мов, а угорська – до
аглютинативних [1, с. 324]; за генеалогічною класифікацією східнослов'янські мови (у тому
числі й українська) належать до індоєвропейської мовної сім'ї, а угорська – до фінноугорської групи уральських мов [1, с. 69].
Угорська мова є мовою іншої мовної групи. Тому і для угорців дається важко
вивчення української мови. Тобто угорськомовним важче вчити українську мову, ніж тим,
для яких рідна мова є спорідненою з українською. У зв’язку з тим, що на Закарпатті є багато
нацменшин, (румуни,угорці,роми......), багато причин, завдяки яким вони не зможуть
засвоїти українську мову на такому рівні, на якій вимагають. Наприклад:

вдома розмовляють на своїй рідній мові, їм дуже важко дається вивчити
українську;

на Закарпатті переважна більшість працює за кордоном ,батьки залишають
дітей на бабусь,дідусів основне завдання яких аби дитина була сита і одягнена ,навчання
відходить на інший план;

діти вже бачать, що перспективи в Україні не великі і отримавши атестат ідуть
на заробітки;

сучасна українська мова настільки відозмінена, що багато вчителів-філологів і
самі не встигають за змінами наприклад: баюра, бахур, ґевал, карафа.... [2, с. 214].
Є багато досліджень як українських, так і закордонних мовознавців стосовно
основних методів навчання іноземних мов. Усі вони мають як позитивні, так і негативні
характеристики. Слова американського лінгвіста Леонарда Блумфільда: „У процесі розвитку
теорії та практики навчання іноземних мов здійснювалися численні спроби, спрямовані на
створення найбільш раціональних методів оволодіння іноземними мовами. Поряд з
розвитком основних методичних напрямів навчання іноземних мов розвивалися і їхні
модифікації. Модифікаціями одного методичного напряму вважають методи, які
характеризуються загальними або близькими рисами основного методичного спрямування”
[3, с. 25]. Тільки при поєднанні декількох методів ми зможемо досягти успіху.
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У світовому льонарстві на найближчу перспективу найбільш доцільним вважають
застосування рулонної технології збирання рошенцевої льонотрести. Ця технологія базується
на використанні відповідних прес-підбирачів, які крім інших держав виготовляють і в нашій
країні [1]. В Україні вперше дослідження використання прес-підбирачів на збиранні
льонотрести здійснив канд. техн. наук В.М. Климчук зі своїми співробітниками [2]. Преспідбирач поєднує два окремих механізми, я саме: підбиральний барабан і пресувальну
камеру з відповідними робочими органами. Роботу підбирального барабана і взаємодію його
робочих органів зі стеблами льонотрести з використанням рівняння Лагранжа другого роду
досліджував автор [3] цього повідомлення, а формування рулонів льонотрести в
пресувальній камері (ПК) прес-підбирачів вивчав В.М. Климчук [4]. В цьому повідомленні
розглянуто деякі питання щодо кінематичного режиму підбирального барабана преспідбирача і формування рулону льонотрести при її збиранні.
Пальці підбирального барабана прес-підбирача відривають стрічку трести від
поверхні поля і подають її на проміжний транспортуючий орган та в ПК. Під дією вказаних
робочих органів відбувається ущільнення і петлеподібний згин стрічки стебел та
закручування трести в рулон, що і є початком його формування [5]. Для надійного
підбирання стебел із стрічки лінійна швидкість кінців пальців підбирального барабана має
бути більша за швидкість руху агрегату. Це співвідношення швидкостей називають
показником кінематичного режиму підбирального барабана.
За колективною працею [6] в барабанних підбирачах з пружинними пальцями
показник кінематичного режиму має бути в межах 1,5 ≤ λпм ≥ 2,5. Збільшення λпм призводить
до розриву валка і підвищення сили удару пальців об оброблюваний матеріал, а за незначних
λпм валок соломи скупчується перед барабаном. За дослідженнями В.Г. Чернікова [7, 8] для
забезпечення безвтратної або з незначними втратами роботи підбирача та його використання
без нагромадження стебел, що поступають в підбирач, відношення колової швидкості
пальців підбирального барабана до поступальної швидкості машини має бути λпм ≥ 1. При
цьому найменші втрати трести були одержані при λпм = 1,2...1,6. Таке співвідношення можна
вважати оптимальним.
Проте при використанні прес-підбирачів льонотрести недостатньо вивчені питання,
що визначають зв’язок показника кінематичного режиму підбирального барабана з деякими
параметрами сформованих рулонів льонотрести. Серед цих параметрів вивчали лінійну масу
шару стебел трести в сформованому рулоні mсл (кг/м), пошкодження стебел трести в рулоні
Пср (%) і щільність рулонів трести ρрт (кг/м3) та з’ясовували зміну цих параметрів залежно від
показника кінематичного режиму λпм підбирального барабана прес-підбирачів. Досліджували
використання лляного прес-підбирача ПР-1,2Л і сінного ППР-110, що мали ПК відповідно
змінного і сталого об’ємів. Дослідження вели за установки регулятора щільності рулонів
(РЩР) в мінімальне, основне та максимальне положення. Визначення показника
кінематичного режиму підбирального барабана вели за формулами, що наведені в книзі [6].
Обробка експериментальних даних [2] здійснена з використанням стандартних
комп’ютерних програм.Лінійна маса шару стебел в рулонах, які сформовані прес-підбирачем
з ПК змінного об’єму, перевищує аналогічний показник за формування рулону в преспідбирачі з ПК сталого об’єму. При цьому досліджувана результативна ознака із
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Досліджувані показники

Показник кінематичного режиму
підбирального барабана λпм
Лінійна маса шару стебел трести в
рулоні mсл, кг/м
Пошкодження трести в рулоні Пср, %
Пошкодження трести в рулоні Пср, %
Пошкодження трести в рулоні Пср, %
Щільність рулону ρрт, кг/м3
Щільність рулону ρрт, кг/м3
Щільність рулону ρрт, кг/м
*)

Положення регулятора
щільності рулону
(РЩР)*)

збільшенням показника кінематичного режиму підбирального барабана зменшується.
Результати відповідних розрахунків і досліджень наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Показник кінематичного режиму підбирального барабана прес-підбирачів
льонотрести і лінійна маса шару стебел трести в рулоні, пошкодження трести
в ньому та щільність рулону

Лляний
ПР-1,2Л з
пресувальною
камерою змінного
об’єму

Сінний
ППР-110 з
пресувальною
камерою сталого
об’єму

1, 2, 3

1,22

1,50

2,56

1,44

1,77

3,02

1, 2, 3
1
2
3
1

0,63
6,8
7,4
8,5
74,5

0,52
7,3
7,9
9,1
79,8

0,30
8,0
8,9
10,2
86,8

0,39
9,4
10,7
12,0
78,9

0,32
10,2
11,5
13,3
85,1

2

80,7

85,9

95,6
108,
8

90,3

98,2
107,
8

0,18
11,4
13,1
15,2
94,7
108,
8
128,
8

Прес-підбирач

3

3
91,2 97,4
1 – положення РЩР мінімальне; 2 – основне; 3 – максимальне.

99,1

Для
з’ясування
характеру
цього
зменшення
здійснено
вирівнювання
експериментальних даних рівнянням прямої з від’ємним значенням кутового коефіцієнта та
деякими криволінійними залежностями. У разі вирівнювання рівняннями прямих значення
R2-коефіцієнтів були однаковими щодо опису кількісної зміни значень mсл залежно від λпм в
прес-підбирачах з різними ПК і дорівнювали 0,982. Проте за значенням кутового коефіцієнта
інтенсивність зменшення mсл залежно від λпм у прес-підбирачі з ПК змінного об’єму
перевищує цю інтенсивність, що характеризує зміну mсл залежно від λпм у прес-підбирачі з
ПК сталого об’єму. Так, із збільшенням показника λпм на одиницю у прес-підбирачі ПР-1,2Л
лінійна маса шару стебел в рулоні зменшується на 0,235 кг/м, а в прес-підбирачі ППР-110 –
на 0,127 кг/м.
Проте краще вирівнювання експериментальних значень mсл залежно від λпм для
досліджуваних прес-підбирачів забезпечує апроксимація mсл рівняннями спадаючих
степеневих функцій, для яких R2-коефіцієнти стосовно прес-підбирачів ПР-1,2Л і ППР-110
приймають однакове значення, що становить 0,999.
Вивчення експериментальних значень пошкодження Пср (%) стебел трести в рулоні і
їх щільності (табл. 1) та аналіз зміни цих показників залежно від показника кінематичного
режиму підбирального барабана свідчить про збільшення пошкодження стебел трести в
рулоні та щільності рулонів трести ρрт (кг/м3) в міру збільшення показника кінематичного
режиму підбирального барабана λпм. Визначено, що зростання Пср і ρрт при збільшенні λпм з
урахуванням положення РЩР допустимо описати рівняннями прямих з додатними кутовими
коефіцієнтами. При цьому R2-коефіцієнти приймали значення в межах 0,941–0,992.
З оцінювання зміни пошкодження стебел трести рівняннями прямих з додатними
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кутовими коефіцієнтами випливає наступне. Із зміщенням РЩР в положення від
мінімального до максимального за кутовими коефіцієнтами рівнянь інтенсивність зростання
пошкодження трести в міру збільшення показника кінематичного режиму підбирального
барабана зростає в прес-підбирачах, що мають ПК як змінного, так і сталого об’ємів. При
цьому пошкодження трести в прес-підбирачі з ПК сталого об’єму перевищують
пошкодження, що виникають в рулонах, які формуються в прес-підбирачі з ПК змінного
об’єму. Переважна більшість досліджуваних режимів використання прес-підбирача ПР-1,2Л
з ПК змінного об’єму забезпечує пошкодження трести, що не перевищує 10% і лише при
використанні прес-підбирача ПР-1,2Л з показником кінематичного режиму підбирального
барабана, що дорівнює 2,56, та установці РЩР в максимальне положення пошкодження
трести становить 10,2% і на 0,2% перевищує значення, яке регламентоване агротехнічними
вимогами до сформованих рулонів льонотрести. Без переналагодження на збиранні
льонотрести можна використовувати і сінний прес-підбирач ППР-110, але з показником
кінематичного режиму підбирального барабана, що становить 1,44, та установки РЩР в
мінімальне положення. Із збільшенням показника кінематичного режиму підбирального
барабана щільність рулонів зростає.
Щільність рулонів зростає і із зміщенням РЩР від мінімального до максимального
положення. При цьому за однакових значень показників кінематичного режиму
підбирального барабана та установки РЩР щільність рулонів, що сформовані преспідбирачем ППР-110 з ПК сталого об’єму, перевищує щільність рулонів, що сформовані
прес-підбирачем ПР-1,2Л з ПК змінного об’ємів.
За значеннями R2-коефіцієнтів, зміну пошкодження стебел трести в рулоні та
щільності рулонів залежно від показника кінематичного режиму підбирального барабана
краще описують зростаючі степеневі функції.
Висновки. Із збільшенням показника кінематичного режиму підбирального барабана
прес-підбирачів на збиранні льонотрести від 1,22 до 3,02 лінійна маса шару стебел в рулоні
зменшується за степеневою залежністю від 0,63 до 0,18 кг/м. Пошкодження стебел трести в
рулонах та їх щільність із збільшенням показника кінематичного режиму підбирального
барабана залежно від ПК прес-підбирачів зростають відповідно від 6,8 до 15,2% та від 74,5
до 128,8 кг/м3 з урахуванням положення РЩР.
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ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ КУРСАНТІВ ВНЗ
Лопатін Володимир Володимирович
викладач кафедри спеціально фізичної підготовки
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
Україна
Вищі навчальні заклади зараз здійснюють підготовку майбутніх фахівців. Високого
рівня розвитку може досягти тільки той курсант/студент, який має ефективно розвинуті не
тільки інтелектуальні та психологічні, а ще й фізичні аспекти.
Проблема формування здорового способу життя чітко виражається в багатьох
соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях.
Зараз, на жаль, в Україні складається тривожна ситуація, щодо здоров’я та фізичного
виховання молоді. На теперішній час майже 90% дітей, учнів та студентів мають проблеми
зі здоров’ям.
Можна відмітити, що навчальні заклади МВС ведуть активну підготовку майбутніх
фахівців до підрозділів Національної поліції України. Фізичний рівень курсанта повинен
бути достатнім, або навіть високим. Беручи до уваги завдання поліції, в яких зазначено, що
вона має надавати поліцейські послуги у різних сферах, зокрема протидії злочинності, можна
зробити висновок, що фізична підготовка відіграє важливу роль в житті курсанта.
В основі здорового способу життя полягають такі принципи:
-раціональне харчування;
-оптимальний руховий режим;
-загартування організму;
-особиста гігієна;
-відсутність шкідливих звичок;
-позитивні емоції;
-інтелектуальний розвиток;
-моральний і духовний розвиток;
-формування розвиток вольових якостей.
Вступаючи до ВНЗ, курсанти вже мають деяку фізичну підготовленість. Під час
вступу вони складають іспит в якому потрібно виконати такі вправи: біг на 100м, 1000м, та
комплексно силова вправа. Треба зазначити, що рівень фізичної підготовки курсантів
підвищується саме в процесі навчання у ВНЗ.
Взагалі, оцінюючи загалом ставлення студентів до своєї фізичної підготовленості,
слід звернути увагу на
те, що більшість із них оцінювала рівень фізичної підготовленості як «добрий», а
саме: 1-й курс –
67,31 % (n=35), 2-й – 66,67 % (n=30), 3-й – 64,10 % (n=25). Дуже мало курсантів, які б
не були задоволені своєю фізичною підготовкою та визначили її рівень як «задовільний»:
9,61 % (n=5)
курсантів 1 курсу, 11,11 % (n=5) курсантів 2 курсу та 7,69 % (n=3) – 3 курсу.
Дослідження дає підстави констатувати наявність курсантів, котрі засвідчують «високий»
рівень фізичної підгтовленості: 23,08 % (n=12) курсантів 1-го курсу, 22,22 % (n=10) – 2-го –
та 28,21 % (n=11) – 3-го курсу.
Для курсантів також буде важливим здоров’язберігаюче освітнє середовище. Метою
цього є збереження, зміцнення та відтворення здоров’я майбутніх фахівців. До
здоров’язберігаючого освітнього середовища можна віднести сукупність управлінських,
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організаційних, навчальних умов, що забезпечують формування, збереження, зміцнення та
відтворення здоров’я курсантів.
Перш за все , необхідно забезпечити пріоритет права людини на життя, його місце
облаштування, здоров’я та здоровий спосіб життя, усвідомлення себе відповідальним,
активним носієм соціального, фізичного, духовного потенціалу, що має бути реалізований у
процесі діяльності. Необхідно забезпечити кожній людині своє місце в соціумі, адаптацію до
курсантського або педагогічного колективу, налагодження плідної співпраці, участь у
самоврядуванні. Здоров’я важливий чинник в житті людини , тому воно неможливе без
гармонізації особистості, формування її реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до
самовдосконалення, самореалізації, самопізнання, бачення життєвих, перспективних і
службових перспектив.
Для ефективного розвитку здорового способу життя потрібно розробляти спеціальні
методики. Вищі навчальні заклади займаються цим питанням та відтворюють усі умови, які
потрібні для життєдіяльності курсантів. Правильне питання, фізичне виховання та інші
важливі чинники несуть за собою неабиякий вплив.
Список літератури:
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РОЛЬ ПАТРІОТИЗМУ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ВИХОВАННІ
Лопатін Володимир Володимирович
викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки
ЛДУВС Ім Е.О Дідоренка
Як відзначають автори численних публікацій, що стосуються питання олімпійської
освіти в нашій країні, залучення дітей і молоді до ідеалів олімпізму, які орієнтовані на
загальнолюдські, гуманістичні духовноморальні цінності, пов’язані зі спортом,володіють
виховним потенціалом. Особливо це стосується сучасної молоді, коли питання виховання і
культури підростаючого покоління широко обговорюються в педагогіці. Аналіз наукових
публікацій, присвячених тематиці олімпійської освіти, показує значимість патріотизму у
вихованні молоді та роль у пропаганді здорового способу життя. Водночас відзначається
дефіцит або відсутність робіт за методологією організації патріотичного виховання в системі
олімпійської освіти підростаючого покоління, що і визначає актуальність цієї теми.
Сьогодні виховання патріотичності у молодого покоління є досить актуальним, як
зазначають І.Д. Бех, Н. Чорна [1], Л.В. Чупрій [10], Г. Коваль[11] та ін. Згідно зі спільним
наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства оборони України та Міністерства культури і туризму України від 27
жовтня 2009 р. (№ 3754/981/538/49) про затвердження концепції національно-патріотичного
виховання молоді становлення української державності, побудова громадянського
суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають
орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з
молоддю та модернізації навчально-виховного процесу [10].
Виховання підростаючого покоління залишається пріоритетним на педагогічній ниві.
Олімпійська освіта для підростаючого покоління може слугувати не тільки важливим
фактором розвитку олімпійського руху в Україні, а й потужним засобом вирішення
стратегічних завдань, що стоять перед державою, важливим компонентом патріотичного
виховання. Вивченню питанню пошук нових форм, методів, шляхів, і засобів олімпійської
освіти у процесі реформування сучасної освіти приділялося чи мало уваги [3–5; 6-7 та ін.].
Елементи патріотичного виховання в олімпійській системі висвітлено у працях М. Кожокар,
І. Васкана, Я. Галана [8; 9].
Сьогодні мета патріотичного виховання підростаючого покоління конкретизується
через систему таких виховних завдань [11; 13]:
– усвідомлення особистістю патріотичних цінностей, культурного й історичного
минулого України;
– виховання поваги до державної символіки;
– сприяння набуттю підростаючим поколінням практичної готовності до
державотворення, вправності вибирати форми та способи своєї участі в життєтворенні
українського суспільства, бути комунікативним із соціальними інститутами, органами влади,
вміння наслідувати закони та захищати права людини, готовність і бажання взяти на себе
відповідальність, вправність розв’язати конфлікти згідно із демократичними принципами
людства;
– формування толерантного ставлення до державної атрибутики інших народів,
культур і традицій;
– набуття демократичної моральності як базового підґрунтя сучасного громадянського
суспільства;
– популяризація кращих рис української ментальності – працелюбності, доброти,
чесності,свободи, справедливості, дбайливого ставлення до природи.
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На мою думку, ці завдання було б ефективніше поєднувати із завданнями
олімпійської освіти:
– усвідомленням історичної цінності олімпізму та відповідальності спортсменапатріота, який виступає за честь своєї держави;
– виховання інтересу до олімпійських ігор та олімпійського руху, бажання брати
участь у спортивних змаганнях і демонструвати в них чесну,благородну поведінку
(відповідно до принципів«чесної гри»);
– виховання поваги до державної та олімпійської атрибутики;
– сприяння набуттю підростаючим поколінням патріотичного досвіду на основі
готовності до участі у різних заходах, захисту своєї держави;
– виховання прагнення бути активним учасником олімпійського руху, роз’яснювати
та пропагувати ідеї олімпізму, сприяти його розвитку у своїй державі;
– виховання почуття особистої відповідальності за реалізацію у спорті за допомогою
патріотичних цінностей;
– виховання естетичного почуття краси спорту, почуття обурення, пов’язаного з будьякими порушеннями патріотичності, моральності і т. д.;
– виховання звички завжди вести чесну і справедливу боротьбу, виявляти мужність і
волю у спорті, у спортивних змаганнях захищати честь своєї держави;
– виховання естетичної здатності бачити, відчувати і правильно розуміти красу й інші
естетичні цінності спорту, діяти у спорті «за законами краси» та відображати його засобами
мистецтва, пропагувати кращі риси української ментальності;
– виховання умінь і навичок спілкування з іншими спортсменами, тренерами,
суддями, журналістами, глядачами, вміння роз’яснювати і пропагувати ідеї олімпізму як
базового підґрунтя громадянського суспільства.
Варто відзначити, що форми роботи, пов’язані з вивченням спортивної історії рідного
краю і народу –історичне краєзнавство: відвідання місць історичних подій (масштабних
змагань), вивчення літератури, збирання документів і матеріальних пам’яток,
фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, влаштування
виставок, заочна подорож «Спортивною Україною», складання спортивної історії свого роду,
олімпійського тижня, спортивне святкування Дня Конституції та Дня незалежності України –
є найбільш мотиваційними для підростаючого покоління [2; 12].
Олімпійська освіта, безумовно, відіграє важливу роль у патріотичному вихованні
особистості.Олімпізм сприяє підвищенню уваги дітей і молоді до гуманістичного ідеалу
цілісної, гармонійно розвиненої особистості, до олімпійського принципу «Чесна гра»,
патріотизму, іншим ідеалам і цінностям олімпійського руху, а також розуміння сутності та
значення цих ідеалів і цінностей у сучасному спорті [4; 7; 8].
Отже, системоутворюючим фактором олімпійської освіти є патріотично
організований педагогічний процес, спрямований на забезпечення умов для активного
оволодіння знаннями, ідеалами та цінностями олімпізму і перетворення останніх на мотиви
поведінки людей і норми гуманістичного способу життя. Так, складні проблеми
патріотичного виховання пропонується вирішувати через формування у підростаючого
покоління почуття причетності до олімпійського руху. Крім того, олімпійські ідеали та
цінності вчать бути справедливими, чесними. Естетична краса гармонійного фізичного
розвитку спортсменів дає привід задуматися про свій фізичний стан, почати займатися
спортом,
освоювати
вже
відомі
та
нові
види
спорту.
Список літератури:
1. Бех І.Д., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Київ
2. Булатова М., Платонов В. Олимпизм и олимпийское образование: история,
современность,будущее. Наука в олимпийском спорте.

91

3. Гакман А.В., Ушенко Ю.О., Галан Я.П., Кожокар М.В. Становлення педагогічних
основ олімпійської освіти в Україні. Young Scientist.
4. Гуслистова И. Содержание олимпийского образования в средних школах-училищах
олимпийского резерва. Мир спорта.
5. Ермолова В., Щербашин Я. Олимпийское образование в системе формирования
гуманистических ценностей школьников. Наука в олимпийском спорте.
6. Єрмолова В. 10 уроків із П’єром де Кубертеном : методичний посібник. НОК
України ; Олімпійська академія України. Київ.
7. Зорій Я.Б., Гакман А.В. Система Олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу
підростаючого покоління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15:
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
8. Кожокар М., Васкан І., Галан Я. Олімпійська освіта як складник патріотичного
виховання дітей і молоді.
9. Кожокар М., Галан Я. Олімпійська освіта як стрижень реалізації методів, форм і
засобів патріотичного виховання в новій українській школі. Актуальні питання гуманітарних
наук
10. Чупрій Л.В. Патріотичне виховання в Україні: cтан і перспективи. URL:
http://sd.net.ua/2009/11/05/patrotichne_vikhovannja_v_ukran_ctan__perspektivi.html.
11. Коваль Г. Cистема патріотичного виховання в Україні. URL:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/6/33.pdf.
12. Hakman A., Nakonechnyi I. Olympic Education in The Educational Process Of Ukraine
(In The Case Of Bucovyna). Development trends in pedagogical and psychological sciences. 2018.
13. Pedagogical conditions for the formation of physical culture in first grade school
students by means of Olympic education in the New Ukrainian School :сollective monograph / ed.
by Ya. Galan, A. Ohnystyi,O. Andrieieva, Ya. Zoriy, Yu. Moseychuk, O. Yarmak, K.Ohnystа, M.
Kozhokar. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”

92

Economic sciences
СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ ЗА 2020
РІК
Лук’яненко Н.Е.
старший викладач, Національний університет «Запорізька політехніка»
У липні 2019 року між владою та експертними та бізнес-об’єднаннями був укладений
Меморандум. Він є програмним документом, що розрахований на тривалий період та
складається з 17 ключових напрямків, що включають 71 питання, які на той час найбільш
турбували бізнес-середовище.
За 2020 рік документ виконаний на 24%. Жодний напрямок не виконано більш, ніж на
половину, майже третина від загальної кількості питань мають нульовий статус виконання,
11% пунктів було виконано повністю [1].
Дія Меморандуму є тривалою у часі, тому отриманий результат можна вважати
свідченням того, що реформи в Україні тривають.
До перемог можна віднести, наприклад, такі:
відкриття з 2021 року ринку с/г землі;
створення регулятору для ефективного контролю фінансового сектору;
модифікація системи ПроЗорро;
початок прозорої приватизації держпідприємств;
прийняття закону про банки;
розв’язання питання сплати ЄСВ для «сплячих» ФОПів та підприємцівсумісників;
проект захисту національної податкової бази (деофшоризація);
збільшення граничних оборотів для платників єдиного податку;
запровадження програмних касових апаратів та механізму «кеш бек для
споживача».
До невдач можна віднести, наприклад, такі:
незапровадження податку на виведений капітал;
незниження навантаження на фонд оплати праці;
провал комплексної реформи податкової та митної служб, тощо.
Проаналізуємо макроекономічні результати за 2020 рік.
У 2019 році Прем’єр міністр України оголосив зростання ВВП на п’ять відсотків
метою 2020 року. Натомість ВВП України впав приблизно на п’ять відсотків у 2020 році.
Крім того, був великий провал за дохідною частиною бюджету. Міністерство фінансів
змушене було покривати дефіцит бюджету і випуском та розміщенням ОВДП.
Основною причиною кризи була пандемія COVID-19, яка змусила український уряд
згорнути більшу частину реформ економіки у другому кварталі 2020 року. Іншою причиною
такого різкого економічного спаду було рішення президента звільнити реформаторський
уряд у березні 2020 року.
Порівняно з іншими країнами, Україна непогано впоралась під час кризи
коронавірусу. Ключовою причиною відносно стійких економічних показників України у
2020 році був макроекономічний розвиток країни, що був кращим, ніж очікувалось.
Міжнародні валютні резерви зросли до 28,5 мільярдів доларів США. Це найвищий рівень із
2011 року [2].
Зростання валютних резервів стало можливим тому, що Україна отримала
несподівано вигідні результати від зовнішньої торгівлі. Умови торгівлі для України суттєво
покращилися у 2020 році, бо зросли ціни на первинний експорт, такий, як
сільськогосподарські товари, залізну руду та сталь, тоді як ціни на імпорт енергоносіїв
впали. Це дало змогу Україні досягти поточного позитивного сальдо.
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Іншою причиною макроекономічної стабільності України є те, що міжнародний
туризм майже зупинився протягом 2020 року. Це позитивно вплинуло на економіку, оскільки
українці зазвичай витрачають набагато більше за кордоном, ніж країна отримує від туристів,
які приїжджають. Минулого року Україна зачиняла ресторани, готелі та бари на тривалі
періоди, але ці послуги надають роботу меншій частці робочої сили в Україні, ніж деінде.
Таким чином, Україна пережила багато найпоширеніших негативних наслідків пандемії, але
вплив був слабшим, ніж в інших країнах.
З початком 2021 року макроекономічна стабільність країни здається міцною, але все
ще мало хто наважується інвестувати в Україну. Без судової реформи та низки інших реформ
мало підстав очікувати інвесторів та істотного економічного зростання.
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СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ
Лучечко Тетяна Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри практики англійської мови
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Дефінітивна розмитість термінів «первинна» і «вторинна» номінація визначається
відсутністю єдиного підходу до їх визначення у наукових розвідках. Так, Т. Булигіна, В. Гак,
Г. Уфімцева стверджують, що формування пізнаваного образу, уявлення, поняття про
предмет і його зв’язки в реальному світі, закріплення цього поняття за мовним елементом
формують знакову репрезентацію, сутність якої полягає не тільки в узагальненні речей, а й у
їх ідентифікації. З огляду на це, предметні назви включають у свій номінативний зміст не
лише поняття, а й елементи чуттєвого рівня пізнання: зорового, слухового та просторового
сприймання речей і предметів [1, с.16]. Отже, для первинної номінації характерним є
раціональне, чуттєве і взаємодоповнюване.
Вторинна лексична номінація є результатом природного розвитку мови, зумовленим
пізнавальною і комунікативною потребою людини в її соціально-історичній практиці.
Виникнення нових соціальних зв’язків призводить до трансформації сконцентрованої в
словесному знакові інформації [2, с. 70].
У лінгвістиці явище вторинної номінації трактується неоднозначно. З одного боку, –
це надання об’єкту ще однієї назви з іншою мотивованістю і певною метою [3, с. 243; 4, с.
418], з іншого, – використання наявних у мові номінативних засобів у новій для них функції
найменування, тобто позначення різних предметів однаковою звуковою формою [3, с. 243;
5, с. 129]. Адже «вживання готової номінації у новій семантичній функції залежно від
ситуації можна розцінювати і як вибір імені, і як його створення» [6, с. 5]. Однак обидві
дефініції об’єднує той факт, що в основу вторинної номінації покладено асоціативність
людського мислення. Слова, що їх використовували в мові наші предки, здебільшого діяли
через конотацію і породжували образи й почуття через асоціації. Тому «мова фольклору
виражає не реальну картину світу як відбиток у мозку первісних людей, а лише їхні почуття
та емоції як реакцію на навколишню дійсність» [7, с. 315]. А однією з основних причин
появи вторинної номінації, поряд зі змінами в житті суспільства, що спричиняють
поглиблення знань про об’єкти реального світу, вважають саме емоційно-експресивні
чинники [8, с. 7], тобто образність.
Відтак, вторинна лексична номінація – це використання вже існуючих у мові
номінативних засобів у новій для них функції найменування. Вторинна номінація може мати
і мовний, і мовленнєвий характер. У першому випадку результати вторинної номінації
з’являються як прийняті мовою й конвенційно закріплені значення словесних знаків, у
другому – як оказіональне вживання лексичних значень у невластивій для них номінативній
функції. При цьому самі процеси вторинної номінації – мовної чи мовленнєвої – істотно не
відрізняються, проте в мові закріплюються, як правило, такі вторинні найменування, які
являють собою найбільш закономірні для системи цієї мови способи іменування й
заповнюють відсутні в ній номінативні засоби [9, с.159].
Мотивів вибору вже готового найменування для вираження «чужого» для нього
позначуваного є декілька. Найменування кожного нового явища чи предмета може призвести
до надмірної кількості лексичних одиниць у мові. Тому функцію «економності» мови
виконує саме вторинна номінація. Крім цього, збагачення знання про світ зручно й природно
фіксувати за допомогою вже відомих образів, закріплених у лексичних значеннях. [10, с.
195].
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Важливою умовою появи та функціонування вторинної номінації (образної) є
полісемія, що виникає внаслідок приєднання до семантичної структури лексеми елементів
інших семантичних полів, у результаті чого вона розширюється. Але під час виникнення
нових, вторинних значень зі складу первинних вилучається мотиваційна ознака, що виконує
функції внутрішньої семантичної мотивації, як один із перших моментів у процесі
позначення предметів [11, с. 8, 38]. Хоча виникнення нових значень не обов’язково має
супроводжуватися творенням нових матеріальних одиниць (слів). Цей процес може
супроводжуватися й повторним використанням «старої» звукової оболонки.
З позиції стилістики вторинна оказіональна номінація є джерелом образної експресії
та лежить в основі формування ряду лексичних стилістичних прийомів – метафори,
метафоричного епітета, метонімії. Якщо розуміти під денотатом ту ознаку, властивість
реального об'єкта позначення, за яким створюється узуально закріплене уявлення про клас
предметів, а під референтом предмет позначення, який співвідноситься зі словом у його
конкретному мовному вжитку, то в разі оказіональної номінації в основі зрушення
денотативного співвідношення мають місце наступні процеси: приглушення узуальної
денотації і одночасна поява оказіональної референції. Одночасне подвійне співвідношення
словесного знака з денотатом і референтом створює семантичну двоплановість у процесі
вторинної оказіональної номінації.
Вторинна оказіональна номінація знаків з первинною номінативною функцією
призводить до зміни нею своєї синтаксичної ролі в реченні: ідентифікуючий знак переходить
в предикативний. Прагматичне спрямування вторинної оказіональної номінації – створення
експресивно-образних стилістичних смислів, на які «накладаються «смисли емоційнооцінювальні». Так виявляються загальні закономірності, механізми стилістично маркованої
вторинної номінації.
Відтак, усі новоутворення в мові на сучасному етапі з’являються через вторинну
номінацію, під якою розуміють використання фонетичної оболонки мовної одиниці для
нового позначення, появи нового значення цієї мовної одиниці, створення нового образу.
Тобто вторинні найменування формуються на базі того значення слова, ім’я якого
використовують у новій для нього функції найменування.
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РОЗВИТОК РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЗА УМОВИ
ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ
Маляревський Віктор Миколайович
аспірант кафедри «Регіоналістики та туризму»
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана
Україна є одним з центрів формування світової продовольчої безпеки яка ґрунтується
за умови ефективного функціонування глобальної продовольчої системи, а тому має
проводити виважену державну аграрну політику, що диктується швидкими змінами
економічної і політичної ситуації в світі, реаліями внутрішнього та зовнішнього середовища,
в якому розвивається держава. В такому середовищі головне питання України , як
незалежної держави, є забезпечення національної безпеки на всіх напрямках, та й в частині
продовольчої, як складової у державотворенні. На першому плані повстає внутрішня
політика держави у агропромисловому секторі економіки. Така політика буде ефективною за
умови, коли розвивається і сам характер її впливу, його регулятори, які забезпечать сталий та
динамічний рух формування національної продовольчої системи.
Одним з основних елементів формування та функціонування продовольчої системи
України є ринок сільськогосподарської техніки. Важливість такого ринку полягає в тому, що
його вплив поширюється на декілька галузей та секторів економіки : сільське господарство,
переробна, харчова, металургійна промисловість, машинобудування. Від насичення ринку,
ефективності використання, якості сільськогосподарської техніки залежить рівень
продовольчої безпеки держави, її конкурентоспроможність на світових ринках продовольчих
товарів та товарів рослинництва.
Питаннями формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки,
використання
внутрішніх
ресурсів
та
організації
системи
забезпечення
сільськогосподарського виробництва займалися такі вчені, як В.Г.Андрійчук, Я. К.
Білоусько, П. І. Гайдуцький, М. І. Грицишин, О. В. Захарчук, В. В. Іванишин, Ю.Я. Лузан Ю.
О. Лупенко, М. М. Могилова, Б. Й. Пасхавер, В. М. Петров, Г. М. Підлісецький, П. Т.
Саблук, В. Є. Скоцик, Д. Ю. Соловей, О.Г. Шпикуляк, О.М Шпичак та багато інших.
Зазначеними науковцями були розроблені теоретичні засади й науково-практичні
рекомендації щодо визначення та ефективного функціонування науково-технічного
потенціалу сільськогосподарського виробництва. Запропоновані даними авторами
теоретичні та методологічні положення, практичні рекомендації стали підґрунтям щодо
подальшого вивчення ринку сільськогосподарської техніки за умови більш повнішого
використання його внутрішнього потенціалу.
Не зважаючи на різноманітність поглядів різних вчених на загальне визначення
поняття ринку, окремі його сегменти, у тому числі ринок сільськогосподарської техніки
здебільшого залишилися поза увагою. Більшість трактувань носять розпливчатий характер,
та не дають повноцінного розуміння цієї важливої економічної категорії. Враховуючи
визначення науковців та власне розуміння пропонуємо наступне його трактування – ринок
сільськогосподарської техніки – це комплекс взаємопов’язаних сруктурних компонентів та
сукупність взаємовідносин між формуючими елементами та елементами, що забезпечують
його функціонування з метою виробництва, реалізації та експлуатації сільськогосподарської
техніки для отримання максимального економічного ефекту усіма суб’єктами відносин.
На даний час в Україні продовжується процес формування ринку
сільськогосподарської техніки та перехід до ринкових форм обміну, який передбачає
розвиток підприємництва, конкуренції, захист ринку та споживачів від монополізму і
протизаконних дій. Оскільки, стан та перспективи розвитку сільського господарства України
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значною мірою залежать від розвитку матеріально-технічної бази в цілому та від
забезпеченості аграрних підприємств сільськогосподарською технікою зокрема, детальне
вивчення ринку сільськогосподарської техніки, в тому числі у галузі рослинництва є
перспективним напрямом наукових досліджень.
Великий вплив державного регулювання ринку , не лише ринку сільськогосподарської
техніки, допустимий в період становлення вітчизняного виробника, який по своїм
фінансовим, виробничим, комерційним можливостям не може конкурувати з потужними
закордонними компаніями. Внаслідок спрямованої дерегуляції ринку з боку держави та
непродуманих дій в питаннях земельних відносин, склалась негативна ситуація на ринку
сільськогосподарської техніки. Відомо, що основними споживачами закордонної техніки є
великі агропідприємства з банком землі від 1000 га, за даними Держстату України більше
80% земель сільськогосподарського призначення знаходиться у їх користуванні, тому на
ринку аграрної техніки більше 90% машинного парку, що експлуатується
агропідприємствами займає продукція західних фірм, вітчизняна ж техніка займає до 10%,
основними споживачами якої є середні та малі фермерські господарства. Таке становище
призвело до занепаду вітчизняних підприємств машинобудівної галузі, що вкрай негативно
впливає на соціально-економічний розвиток держави.
Крім означеного, надто велика залежність вітчизняного виробника агропродовольчого
сектору від імпорту техніки, технологій, обладнання та устаткування призводить до значного
зниження продовольчої безпеки країни в критеріях фізичної доступності і якості продуктів
харчування. Тому, вкрай необхідно, в сучасних умовах з боку держави провести структурні
реформи в сфері АПК на основі створення ефективної продовольчої системи на базі
вітчизняного наукового, ресурсного, промислового потенціалу, роблячи наголос на створенні
малих та середніх підприємств, тобто поширення і розвитку середнього класу в агросфері.
Не має потреби доводити, що без впровадження ефективної моделі ринку
сільськогосподарської техніки, інноваційних технологій у виробництві та експлуатації
техніки неможливо забезпечити сталий розвиток та зміцнення конкурентоспроможності
внутрішнього ринку. Зазначена перспектива розвитку не можлива без створення умов
ведення підприємницької діяльності на наукових засадах, без налагодження взаємовигідного
співробітництва між підприємствами та науковими, освітніми установами.
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ОТВЛЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРУДНЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Мамедов Джейхун Гасан оглы
Сумгайытский Государственный Унивеситет, кафедра педагогики и психологии
Доцент, доктор философии по философии
Фундаментом жизни и основополагающим детерминантом целенаправленной
(целеполагающей) деятельности человека является принятая им система жизненных
ценностей (установок, стремлений и т.д.).
Человек, вступая во взаимодействие с конкретной жизненной ситуацией, с одной
стороны, строит это взаимодействие в контексте всего своего жизненного пути, а с другой —
через это взаимодействие реализует систему сложившихся у него отношений.
При этом в предполагаемый выбор индивидом той или иной поведенческой стратегии
в конкретной трудной жизненной ситуации определяется индивидуально-психологическими
особенностями
индивида
(индивидуально-темпераментальными
характеристиками,
представляющими
психофизиологический
уровень,
и
обобщенно-личностными
характеристиками психосоциального уровня — локусом контроля и направленностью
личности).
На протяжении жизни каждый человек неоднократно сталкивается с переживаемыми
им как трудные и нарушающие привычный ход жизни ситуациями - «трудными жизненными
ситуациями».
Центральными научными проблемами психологических исследований в контексте
рассматриваемого феномена становятся вопросы социально-психологической природы
трудной жизненной ситуации, условий и характера его социальной и индивидуальной
детерминации, а также пути управления трудной жизненной ситуацией.
Очевидно, что предметом психологического исследования является не объективная
ситуация, а "субъективная представленность картины ситуации в индивидуальном
сознании".
Подчеркивается, что именно субъективная оценка индивидом ситуации
определяет выбор им стратегии совладающего поведения.
И в этой связи особую значимость приобретает исследование преодоления трудных
жизненных ситуаций, стратегий копинг-поведения как фактора успешной адаптации
человека.
Каждому человеку присущ его собственный набор характеристик, подходов при
описании трудной жизненной ситуации, который не обязательно совпадает с объективными
характеристиками оцениваемой ситуации. Нередко объективная трудность ситуации может
не совпадать с субъективным восприятием её человеком.
Индивидуальный, сформированный в субъективном сознании и осмысленный образ
трудной жизненной ситуации лежит в основе определения человеком дальнейшего выбора
стратегий его поведения.
Трудные жизненные ситуации являются неотъемлемой составной частью
социализации личности:
- во-первых, потому что они в целом обыденны, неизбежно «присутствуют» в
жизненном багаже личности;
- во-вторых, вопреки общему сложившемуся о них мнению, они не всегда и не
обязательно травмируют личность;
- в-третьих, они определяют динамику жизнедеятельности личности.
Следовательно, имеет жизненно важный смысл ориентирование людей на овладение
такими поведенческими стратегиями, которые позволили бы конструктивно преодолевать
свои всевозможные жизненные проблемы.
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Речь идет о так называемом «совладающем» поведении. Что же это такое? Попробуем
разобраться…
Совладающее поведение – это умение личности преодолевать трудности, совладать с
невзгодами повседневной жизни, эффективно и целенаправленно адаптироваться к
жизненным затруднениям, регулировать свое эмоциональное состояние и поведение в такого
рода ситуациях.
Различные формы совладающего поведения в современной психологии определяются
как "копинг-стратегии" (от англ, coping – справляться, преодолевать, совладать). Под
совладающим поведением понимается особый вид социального поведения, обеспечивающий
здоровье и благополучие человека. Такое поведение помогает человеку справиться со
стрессовыми ситуациями, ситуациями повседневных затруднений, жизненными проблемами
с помощью осознанных действий, направленных на активное взаимодействие с ситуацией.
К базовым стратегиям совладания относят решение проблем, поиск социальной
поддержки, избегание, отвлечение.
Следует помнить, что выбор индивидом той или иной поведенческой стратегии при
сталкивании с трудной жизненной ситуацией зависит от его относящихся к разным уровням
жизнедеятельности индивидуально-психологических особенностей (темпераментальных
характеристик, представляющих психофизиологический уровень, и обобщенно-личностных
характеристик психосоциального уровня - локусом контроля и направленностью личности).
В абсолютном большинстве исследований, касающихся совладающего поведения
(копинг-поведения) и механизмов преодоления жизненных трудностей и кризисов, основной
упор делается на такие его аспекты, как поиск путей и возможностей предупреждения
трудных жизненных ситуаций; психологическая подготовка (насколько это возможно,
учитывая, скажем, непредвиденных характер абсолютного большинства трудных жизненных
ситуаций) к прогнозируемым (предполагаемым, ожидаемым etc.) трудностям, которых
невозможно избежать; и, наконец, исследование возможности сохранения психических и
физических ресурсов оказавшегося в проблемной ситуации личности.
Один из важных моментов копинг-поведения - отвлечение. Согласно полученным
показателям, оно не детерминирует восприятие ситуации как безвыходной. Уход, избегание
объединяет разнородные способы отвлечения: от попыток улучшения состояния с помощью
еды, алкоголя, наркотиков, курения до переключения на другие виды активности
(погружение в работу, физические упражнения).
Отвлечение повышает степень «эмоционального приспособления» к обстоятельствам,
которые нельзя изменить, или связанным с «хроническим» продолжительным стрессом. Оно
может облегчить состояние, если играет роль перерыва, в течение которого человек
набирается сил.
Отвлечение приносит некоторое облегчение, позволяет временно отстраниться, а
затем вернуться к ситуации с новым взглядом на нее, что может способствовать нахождению
путей решения задачи.
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Philological sciences
THEORY AND PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITIES
Мамедова Айгюн
кандидат филологических наук
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет
Due to the changing social and economic situation in the modern world and the greater
openness of society, the methodology of teaching foreign languages is especially relevant as a
means of intercultural communication. Among the most important problems are the formation of
students' speaking skills, the application of communicative approach and innovative methods of
teaching foreign languages, the application of foreign language education in the Eurocontext.
In today's world, which is considered to be a very difficult, complicated and tense period,
there is a need to learn all the intricacies of the foreign language taught, especially English. Thus,
English has gained the status of a world international language, and the study of this language has
become widespread in our newly independent republic. Nowadays, it is important for professionals
to learn English for practical purposes.
Language teaching in non-foreign language universities also carries out practical, general
and educational tasks. The practical goal is to instill in students oral skills and habits, reading and
writing skills. The purpose of general education is to create issues of development of thinking and
worldview, to teach them the basics of science. The main goal is to further improve their outlook
and ideological education.
The main purpose of teaching a foreign language is to strengthen friendly relations between
peoples, to teach the history, revolutionary past, science and technology, art, lifestyle, customs and
traditions of the people whose language is studied. The teaching of foreign languages for
communicative purposes and the implementation of the tasks arising from this purpose are
characterized by instilling in students the habit and ability to communicate in the foreign language
they have learned, while the language learned must be a means of communication and used for
communicative purposes. This is the main factor determining the teaching of foreign languages.
Modern society needs a teacher who is not only knowledgeable, but also understands the
characteristics of other cultures that can adapt to the complex world around them. Therefore, the
system of higher pedagogical education must be developmental.
It is especially important for teachers to develop the ability to choose the optimal
communication strategy in formal and informal communication, taking into account the sociological
characteristics of different societies. It should be noted that the lack of experience in this area
almost always leads to socio-cultural lies between communication partners.
In this regard, the purpose of vocational training for masters is a teacher who is ready for
intercultural dialogue, professional motivation, highly skilled in various fields of activity,
constructive and effective communication with students, colleagues and parents.
"Theory and methodology of foreign language teaching at a university" is a component that
creates a system in the process of training a disciplined foreign language teacher. The study of this
discipline provides a level of professionalism of specialists - foreign language teachers.
The study of this subject is closely related to the subject of "Psychology". In the study of this
subject, undergraduate students gain knowledge about the intellectual development of personality,
mechanisms of knowledge activity, the composition and content of educational motivation, which is
the basis of the subject "Theory and methods of teaching foreign languages at university."
"Pedagogy" (the main part of the curriculum) introduces the subject to bachelors with the
main provisions, laws and principles of the bachelor's education system, with the classification
apparatus of didactics, which forms the basis of the subject "Theory and methodology of foreign
language teaching at the University".
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The discipline "Research and Methodology of Foreign Languages at the University"
encourages masters to better understand the characteristics of the professional activity of a foreign
language teacher, the logic and structure of modern foreign language classes, which will have a
positive impact on the effectiveness of masters' professional activities.
Skills formed in the process of teaching the subject "Theory and methodology of foreign
language teaching at the university", "Theory and practice of intercultural communication" of
graduates, etc. on the necessary subjects of the variable part of the curriculum, such as: in
discussions, cases, micro-education, etc. will help you to be more active and conscious in your
lessons.
The formation of the discipline "Theory and methodology of foreign language teaching at
the university" in the teaching process will contribute to the more successful development of
disciplines such as "Theory and technology of foreign language teaching in higher education."
The main purpose of learning a foreign language in a non-linguistic institution in a
professionally oriented approach is to master professional communication skills. At the same time,
the formation of independent and effective knowledge skills in a foreign language is the key to the
success of the professional development of a young specialist.
The solution of this task requires the dissemination of advanced technologies for the
organization of a more effective educational process using traditional teaching methods. Classes are
designed to actively engage teachers and students, engage them in creativity, and make discoveries.
The characteristic features of trainings aimed at the development of creativity are the activity of
students, the availability of flexibility in the content of training. Educational methods with the
participation of Internet technologies provide more opportunities for the organization of the
educational process. Computer technology is an additional and auxiliary tool in the formation of
high-level skills.
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Public administration
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УКРАЇНІ
Мартиненко О.А.
аспірант, Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна
У сучасному глобалізованому світі проблема забезпечення біологічної безпеки та
ефективного біологічного захисту людини та оточуючого середовища, набуває особливого
значення в умовах появи нових загроз і ризиків природнього та штучного характеру та
виняткової «вразливості» суспільного організму та його інституцій.
Важливим елементом забезпечення ефективного управління біологічною безпекою є
наявність суб’єктів наділених відповідною компетенцією на здійснення повноважень у цій
сфері. Суспільні відносини у сфері управління біологічною безпекою в першу чергу є
відносинами управлінськими та правовими, а тому їм характерна певна структура та зміст.
Діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному
виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз екологічної та
екологічної безпеки, захисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її
прикордонного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки,
конституційних прав і свобод людини і громадянина, викоріненні злочинності,
вдосконаленні системи державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні
соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі,
підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному
поліпшенні екологічної ситуації [2].
Важливе місце у розумінні місця та значення суб’єктів здійснення управління
біологічною безпекою відіграє чітке визначення їх сфери компетенції. Важливим при цьому
є два моменти. По-перше, здійснюючи правове регулювання діяльності таких суб’єктів
необхідно здійснювати внутрішній контроль за діяльністю контролюючих органів.
По-друге важливим є виявлення «прогалин» у компетенції органів управління
біологічною безпекою, аби здійснення їх функцій не «блокувалися» повноваженнями інших
публічно-правових органів або суб’єктів приватного права.
По-третє, це виявлення «дублювання» окремих повноважень та відповідно не
допущення певної «конкуренції» повноважень між різними органами управління
біологічною безпекою.
Відштовхуючись від зазначених вихідних положень проаналізуємо правову та
управлінську природу суб’єктів здійснення управління біологічною безпекою. При цьому
необхідно пам’ятати про комплексну природу управління цією сферою – відповідно до сфер
державного управління біологічною безпекою (антропобезпека, безпека тваринного світу,
безпека рослинного світу та екологія в цілому) окреслимо відповідних суб’єктів здійснення
владних повноважень.
Таким чином, для регулювання біологічної безпеки у її багаточисельних проявах,
координації діяльності учасників публічно-правової охорони біологічної безпеки в Україні
створена та функціонує система органів влади та державного управління, серед яких варто
виділити органи загальної та спеціальної компетенції (рис. 1).
На особливе місце у системі управління біологічною безпекою на національному та
регіональному рівнях в Україні заслуговує напрям моніторингу біологічних ризиків та
загроз. Моніторинг біологічних ризиків включає в себе виявлення, аналіз, прогнозування,
оцінку та ранжування біологічних ризиків на основі єдиних критеріїв.
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Порядок проведення моніторингу біологічних ризиків, що включає в себе критерії
ранжирування біологічних ризиків і методика визначення рівня біологічних небезпек, має
бути визначено на рівні Постанови КМУ. Всі дані отримані в результаті моніторингу
біологічних рисків мають вноситися до державної інформаційної системи у галузі
забезпечення біологічної безпеки.
Існуюча система управління біологічною безпекою в Україні не достатньою мірою
ефективно використовує наявні у розпорядженні держави ресурси і тому може бути
доповнена. Створення єдиного центру моніторингу дозволить подолати зазначені недоліки
при здійсненні комплексного моніторингу. При цьому такий центр не повинен дублювати
функції відомств (такі як аналіз захворюваності, розслідування спалахів і аналіз безпеки
продукції, наукові епідеміологічні дослідження в групах ризику). Така система повинна
безпосередньо вимірювати параметри поширеності патогенних біологічних активів у
населення у їх взаємозв’язку з метою вирішення поставлених завдань щодо зниження
уразливості суспільства, економіки і держави щодо біогенних загроз.
Робота моніторингового центру повинна організаційно і функціонально доповнювати
діючу систему реагування на надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру і
підвищувати її ефективність за рахунок значного скорочення часу реагування на надзвичайні
ситуації. Інтеграція існуючих джерел інформації про наявні біологічні ризики в динамічному
режимі в рамках єдиного центру дозволить суттєво прискорити час реакції на появу
біологічних загроз, забезпечує перехід від ретроспективного аналізу до моніторингу ризиків і
їх недопущення. Тому перспективна система моніторингу біогенних ризиків повинна бути
заснована не тільки на агрегації лабораторних даних, одержуваних від клініко-діагностичних
лабораторій, а й на основі створення власної мережі джерел інформації про біологічні
ризики, що включає автоматизовані засоби індикації патогенних біологічних активів в
режимі «реального часу ». Мова йде про використання інноваційних технологій у сфері
лабораторної діагностики біопатогенів шляхом впровадження автоматизованих комплексів,
що працюють без участі людини [1, с.10]. Це суттєво скорочують час проведення аналізу від
доби до годин і хвилин, охоплюють значні території та групи населення. Автоматизовані
комплекси в автономному виконанні можуть аналізувати зразки навколишнього середовища
на наявність патогенів практично безперервно. Наприклад, встановлення засобів детекції у
вентиляційних шахтах в місцях масового скупчення людей (аналіз повітряного аерозолю)
дозволяє виявити збудників інфекційних захворювань до моменту зараження індивідуумів,
що з урахуванням латентного періоду може скоротити час ранньої діагностики на кілька діб,
а в разі своєчасного вжиття заходів рішуче скоротити число людей, які зазнали зараженню.
Зекономлений час можна використовувати для розгортання масової вакцинації або
превентивної терапії (введення імуноглобулінів) серед населення, оперативного ведення
обмежувальних заходів (карантину) тощо.
Таким чином, центральним елементом управління біологічною безпекою виступають
відповідні суб’єкти, які здійснюють: суб’єкти загальної компетенції забезпечення біологічної
безпеки; суб’єкти безпосередньої діяльності в сфері біологічної безпеки; спеціалізовані
суб’єкти забезпечення біологічної безпеки, суб’єкти експертної діяльності та наукового
супроводження. Від ефективності органів державної влади залежить дієвість механізму
державного управління у сфері забезпечення біобезпеки. У зв’язку з цим, запропоновано
створення постійно діючого Національного моніторингового центру біологічних загроз, який
має здійснювати моніторинг біологічних ризиків, забезпечувати оперативне реагування всіх
інших органів влади у надзвичайних ситуаціях, надавати допомогу та консультування при
прийнятті управлінських рішень у сфері забезпечення біологічної безпеки.
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Рисунок 1. – Система державного управління біологічною безпекою в Україні
Примітка. Систематизовано автором.
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В ПРОЦЕСІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
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Метою даного дослідження є проведення аналізу специфіки вивчення іноземними
учнями на іноземній для них мові на підготовчому відділенні дисципліни «Фізика» і
розробка рекомендацій для поліпшення якості навчання, полегшення засвоєння іноземними
учнями навчального матеріалу та підвищення їх успішності.
Поставлена мета дозволяє визначити основні задачі дослідження:
- визначення основних труднощів при адаптації іноземних учнів до вимог української
вищої школи;
- визначення і подолання окремих труднощів при поглибленому вивченні фізики як
спеціальної дисципліни іноземними учнями;
- розробка рекомендацій по викладанню фізики іноземним громадянам в процесі
довузівської підготовки.
У нашому дослідженні зроблена спроба розв’язати проблему викладання дисципліни
«Фізика» для іноземних учнів на підготовчому відділенні в процесі довузівської підготовки.
Період досліджень 2016-2020 роки, навчальний заклад – Центр міжнародної освіти з
підготовки іноземних громадян Одеського державного аграрного університету.
Слід зазначити, що за останні роки значно зросла кількість іноземних студентів у
вищих учбових закладах України. Це говорить про визнання якості навчання і підвищення
рейтингу вищої школи держави на міжнародній арені. Залучення іноземних громадян до
навчання не тільки розширює міжнародні зв’язки, але приносить достатньо високий дохід
навчальним закладам. Багато навчальних закладів вже орієнтовані на навчання іноземних
громадян, починаючи з підготовчого відділення, яке є фундаментом для адаптації іноземних
громадян у новому соціальному і культурному середовищі.
Майбутніми профілями навчання іноземної аудиторії, в основному, є медицина
(фармакологія, стоматологія, ветеринарна медицина) та інженерний напрямок
(конструювання, будівництво, морські спеціальності). Тому викладання таких дисциплін як
фізика, хімія, біологія мають велике значення для підготовки майбутнього студента.
Вивчення перелічених дисциплін в школах України є обов’язковим, але у деяких країнах
(наприклад, арабських) достатня увага до цих дисциплін не приділяється, як результат вивчення спеціальних дисциплін відбувається практично «з нуля». Тобто рівень попередньої
підготовки українських учнів значно відрізняється від рівня підготовки іноземних громадян,
що вимагає особливого підходу з урахуванням ряду чинників.
В процесі дослідження були визначені основні особливості навчання, що допомогло
зрозуміти, в яких напрямках слід вести дослідження. Ці особливості полягають в тому, що
процес навчання співпадає з процесом адаптації іноземних громадян, з яких формуються
навчальні інтернаціональні групи; подолання мовного бар’єру; різний загальноосвітній
рівень підготовки і відношення до навчання. Крім того, переважна кількість викладачів в
нашій країні – жінки. Тому слід враховувати гендерні національно-обумовлені уяви про
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місце і ролі в соціальному і освітньому житті представників різної статі. Для багатьох
іноземних учнів жінка взагалі знаходиться на нижній сходинці соціальних сходів.
У переважній більшості іноземні учні, які навчаються в Україні, відносяться до
поліхромних культур. В країнах з такими культурами важливою є сама діяльність, а не її
тимчасові рамки. Це означає, що таки учні не вміють чітко планувати навчальний час, їм
складно не спізнюватися на заняття, особливо в перші місяці навчання, вони не можуть
зосередитися на одному занятті, тому що намагаються робити кілька справ одночасно.
Для успішного подолання цих перешкод на шляху навчання був проведений аналіз
специфіки навчання іноземних учнів в період довузівської підготовки. Цей аналіз показав,
що весь процес можна умовно поділити на декілька етапів.
Розроблена методика подолання цих етапів допоможе підвищити рівень навчання як
зі сторони викладачів, так і рівень засвоєння матеріалу слухачами.
Висновки.
1. На етапі вивчення мови, на якої в майбутньому буде проводитись вивчення
спеціальних дисциплін, включати в матеріал просту термінологію, яка застосовується в цих
дисциплінах. При запланованому в подальшому вивченні фізики потрібно вивчати як фізичні
терміни, так і терміни зі споріднених з фізикою дисциплін (математика, хімія, біологія – при
вивченні біофізики). Тому важно спілкування викладачів спеціальних дисциплін і тих
спеціалістів, які викладають іноземну для слухачів мову (українську або російську).
2. На початковому етапі вивчення фізики рекомендується використовувати мову
жестів, включення в навчальний процес простіших діалогів (питання-відповідь), рольові та
імітаційно-моделюючі ігри [1].
Створення інтернаціональних груп з урахуванням
національних особливостей допомагає поповненню словникового запасу, розумінню таких
понять, як фізичні закони і формули, і, одночасно, навчанню, здатності висловлювати свої
думки і міркувати логічно.
3. Для усунення недоліків у відношенні до навчання пропонується особливу увагу
приділяти наочним зображенням, примітивним кресленням (побудові простих схем,
графіків), показу слайдів, а також як с початку, так і протягом заняття неодноразово
звертатись до попереднього матеріалу як базовому. Важно не тільки демонструвати
обладнання та прилади, але залучати учнів до виконання лабораторних робіт з додатковим
неодноразовим поясненням кожного кроку і фізичного процесу, прищеплювати вміння
застосовувати вибрані для даного фізичного процесу або явища формули, виконувати
розрахунки.
4. Для кращого взаєморозуміння у тандемі викладач-учень слід демонструвати повагу
до жінки-викладача, давати поняття, що викладач має вплив і високо оцінюється як
спеціаліст в своєї області.
Список літератури:
1. Особенности социально-педагогической адаптации иностранных студентов в ВУЗе
(на примере арабских студентов в центре предвузовской подготовки) / Ю. В. Павлюкова, Е.
А. Дрягалова. // Современные проблемы науки и образования. 2015. №6. ISSN 2070-7428
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ІНТЕГРАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ
ЗЕМЛЯНИХ МАС
Марущак М.П.
к.т.н., доцент
Черкаський державний технологічний університет
Для вертикального планування територій на топографічному плані або місцевості
розмічують квадрати з довжиною сторони 20 м і визначають висотні позначки вершин.
Обчислюють проектні і робочі відмітки за умовою балансу, проводять лінію нульових робіт
та складають картограму земляних мас [1].
При перетині квадрата лінією нульових робіт (перехідний квадрат) утворюються
фігури трикутника, трапеції або п’ятикутника. Об’єми земляних мас виїмки або насипу у
кожному квадраті, трикутнику або чотирикутнику обчислюють за відомими формулами:
4
3
4
1
1
1
(1)
V  a 2  ri ;
V  F1  ri ; V  F2  ri ,
4
3
4
1
1
1
де

4

r

- сума робочих відміток; а – довжина сторони квадрата; F1, F2 – площі

i

1

трикутника і чотирикутника.
Треба відзначити, що результати обсягів земляних мас, визначених за вище
наведеними формулами, можуть мати недопустимі відхилення від дійсних значень [2]. Тому
розробка нових методик по визначенню об’ємів земляних мас є актуальною.
Для визначення об’ємів геометричних тіл за допомогою інтегрального обчислення
застосовують вираз:
V   xyz .
V

Рис. 1. Трикутні призми: а, б – з одною і двома робочими відмітками
Для геометричної фігури, що показана на рис. 1, а, запишемо:
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В результаті послідовного інтегрування одержимо:
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Після нескладних перетворень рівняння, одержимо формулу для обчислення об’ємів
земляних мас в трикутних призмах з одною робочою відміткою
1
V  d1d 2 r .
(2)
6
Аналогічно можна вивести формулу для обчислення об’ємів земляних мас в трикутній
призмі (рис. 1, б) з двома робочими відмітками:
1
V  d1d 2 (r1  r2 ) .
(3)
6
Для фігур, в основі яких трапеція з двома робочими відмітками (рис. 2, а) або
п’ятикутник з трьома робочими відмітками (рис. 2, б), формули для обчислення об’ємів
земляних будуть такими:
1
1
V  a [r1d1  r2 d 2  (r1d 2  r2 d1 )] ;
(4)
6
2
1
1
V  a [d1 (r1  r2 )  d 2 (r1  r3 )  r1 (a 2  d1d 2 )] .
(5)
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a
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Рис. 2. Призми: а, б – з двома і трьома робочими відмітками
Приклад. Обчислити об’єми земляних мас за формулами (1) і (2) – (5). Вихідні дані
показані на картограмі (рис. 3).
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Рис. 3. Картограма земляних мас
Об’єми земляних мас, обчислених за формулами (1) і (2)-(5), відповідно дл
картограми приведені в таблиці.
Відомість обчислення об’ємів земляних мас
Номер
Площа
Середня робоча Об’єми, м 3 (1) Об’єми, м 3 (2)-(5)
фігури
відмітка, м
фігури, м 2
насип виїмка насип
виїмка
1
145,6
+0,066
9,6
9,8
2
3,6
+0,067
0,2
3
400
+0,196
78,4
78,4
4
4,8
+0,069
0,3
16,2
5
195,2
+0,068
13,2
6
31,2
+0,078
2,4
7
168,8
-0,054
9,1
9,1
8
195,2
-0,185
36,2
77,3
9
8,4
-0,131
1,1
10
196,4
-0,204
40,1
11
196,4
-0,072
14,2
19,9
12
54,4
-0,097
5,3
3
2
F = 400 м . Об’єми за формулами (1): VН = 104,1 м ; VВ = 106,0 м 3 .
Об’єми за формулами (2)-(5): VН = 104,4 м 3 ; VВ = 106,3 м 3 .
Порівнюючи результати, приходимо до висновку, що об’єми, обчислені за формулами
(1) і (2)-(5) практично однакові, але кількість фігур для обчислень різна. Тому, об’єми
земляних мас в перехідних квадратах краще визначати за формулами (2)-(5).
Список літератури:
1. Технология строительного производства /Литвинов О.О., Беляков Ю.И., Батура Г.М. и др. – К. :Вища
школа, 1985. – 479 с.
2. Мулин В.И. Расчет основных технико-економических параметров вертикальной
планировки территорий. – М. :Стройиздат, 1974. – 144 с.
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ
Марченко Т.В.
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
Житомирської обласної ради,
викладач вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист
Сьогодні критичне мислення — це тренд в освіті. Особливого значення набуває
проблема формування нових життєвих стратегій, посилення гнучкості та мобільності
соціальної поведінки особистості.
Загальновизнаним є положення про те, що освіта цілковито пов’язана з процесом
соціально-економічного та культурного розвитку країни. Сьогодні рівень освіти і культури,
людські ресурси та інтелект все частіше відносять до розряду національних багатств та
пов’язують з ними майбутнє країни [2, с. 5].
Наразі надзвичайно важливо сприяти виробленню у студентів уміння критично
мислити, об’єктивно оцінювати різноманітні явища, процеси, події. Тому вагомість
формування критичного мислення особистості зумовлена ще й тим, що притаманна нашому
часу динаміка технологічного і соціального прогресу вимагає від людини умінь швидко
адаптуватися, змінюватися і вдосконалюватися на основі самостійного набуття знань,
знаходити шляхи розв’язання завдань, які виникають у будь-яких нестандартних ситуаціях,
пошуку внутрішнього потенціалу з метою гармонійної адаптації в полікультурному світі [6].
Дослідженню критичного мислення присвячено праці багатьох науковців. Цей
феномен у своїх наукових працях досліджували Дж. Брунер, Л. Виготський, Д. Дьюї,
Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Пауль, Ж. Піаже, Д.
Халперн та інші науковці. Серед українських учених вивченню цього питання приділяють
значну увагу І. Бондарчук, Т. Воропай, О. Пометун, С. Терно, О. Тягло, Л. Терлецька та
інші.
Важливість критичного мислення для вітчизняної освітньої системи зумовлена не
лише становленням інформаційного суспільства, а й демократичним поступом нашої
держави. Адже таке мислення є не лише наслідком демократії, а й важливим чинником її
формування. Критичне мислення є частиною підготовки громадян до життя в суспільстві [1].
Особливо актуальною постає ця проблема у період становлення особистості.
Підлітковий та ранній юнацький вік є сенситивним періодом для розвитку мислення,
зокрема таких його рис, як абстрактність, критичність та творчість, що породжує потребу
мати власну точку зору, схильність відстоювати її, розмірковувати гіпотетико-дедуктивно [5,
с. 115].
Методика розвитку критичного мислення заснована на творчому співробітництві
студента і викладача, на розвитку аналітичного й творчого підходів до будь-якого матеріалу,
орієнтується не на запам‘ятовування фактологічного матеріалу, а на постановку проблеми і
пошук її розв‘язання. Варто звернути увагу на те, що потрібно навчити студентів
опрацьовувати інформацію, а не робити це за них. Також варто звернути увагу на вміння
думати, аналізувати, порівнювати, оцінювати і систематизувати інформацію. Критичне
мислення – це складний процес, що починається із залучення інформації, її критичного
осмислення, аналізу, синтезу і закінчується прийняттям рішення.
Кожен прийом, стратегія в критичному мисленні має на меті розкрити творчий
потенціал студентів (учнів).
Взаємодія вчителя й учнів у процесі навчання повинна мати збалансований характер,
вчитель не мусить показувати готовий шаблон розв’язку, не мусить надавити відповіді на
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проблемні задачі у готовому вигляді. Його основне завдання — управління дослідницькою
діяльністю самого учня (ще Л. Виготський зазначав це [3, с. 44]
Застосування технологій критичного мислення на заняттях історії сприяє
формуванню:
вміння самостійно вчитися і працювати з джерелами інформації;
мати особисту точку зору і вміти її аргументувати;
вміти бачити проблему;
вміти застосовувати свої знання для розв′язання життєвих проблем;
працювати в команді та знаходити компроміс щодо різних переконань та
думок.
Методика
розвитку
критичного
мислення
має
забезпечувати
комплекс
умов:
створювати
проблемні
ситуації
у
процесі
навчання;
пропонувати
проблемні
задачі;
знайомити
з
принципами,
стратегіями
та
процедурами
критичного
мислення;
регулярно
створювати
ситуації
вибору;
організовувати діалог у процесі розв'язування проблемних задач (інтерактивні
форми
навчання);
передбачати
письмове
викладення
розмірковувань
з
подальшою
рефлексією;
й
нарешті,
надавати
право
на
помилку
та
моделювати ситуації виправлення помилок.
Роль викладача полягає в тому, щоб виступати провідником, стимулюючи студентів
до роздумів, уважно вислуховуючи їхні міркування.
Тому методи та прийоми критичного мислення потрібно застосовувати на етапах
актуалізації, усвідомлення змісту, рефлексії.
На етапі актуалізації доречними будуть такі методи: «асоціативний кущ», «сенкан»,
«кубування», «бліц - опитування», «вірю – не вірю».
Під час усвідомлення змісту – «кола Вена», «дискусія», «мозковий штурм», «інсерт»,
«фішбоун», «РОФТ».
На етапі рефлексії можна застосовувати такі методи: «прес», «займи позицію»,
таблицю «здх», «рюкзак».
Реалії сучасного життя вимагають подолання репродуктивного стилю навчання і
переходу до нової освітньої парадигми, яка забезпечуватиме пізнавальну активність і
самостійність мислення учнів — це є стратегічний напрямок модернізації освіти. А
самостійність мислення неможлива без його критичності [4, с. 214].
Для здобувача освіти головне завдання — здобувати знання і навички, формувати
власне ставлення до теми. Для цього, разом з викладачем, вони порівнюють свої очікування з
тим, що реально отримують; ставлять запитання; експериментують; застосовують вивчений
матеріал на практиці; аналізують отриманий досвід; переосмислюють свої очікування;
роблять висновки щодо вивченого матеріалу; переносять зміст вивченого на власний досвід;
відпрацьовують стратегії мислення.
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Other professional sciences
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ШЛЯХ ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА
Матвєйчук Олена Олександрівна
викладач педагогіки,
Говоруха Олена Олексіївна
викладач географії
Кам’янського коледжу фізичного виховання
Актуальність обраної теми полягає в тому, щоб зосередити увага на корисності
впливу фізичної діяльності на організм та визначається сучасна позиція суспільства до
розвитку масової фізичної культури і спорту.
Мета: спроба проаналізувати і визначити перспективи суспільної, громадської
діяльності щодо активізації спортивно-масового руху в країні та зокрема у
Дніпропетровському регіоні, запорукою цього є утвердження здорового способу життя.
З набуттям незалежності України на високому державному рівні все більше уваги
приділяється вирішенню важливих гуманістичних питань, серед яких - забезпечення
всебічного гармонійного розвитку людини. В цьому блоці важливе місце посідає сфера
фізичної культури і спорту, як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини та
її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до продуктивної
праці, захисту країни, забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля,
запобігання антигромадським проявам.
Розвиток фізичної культури і спорту передбачає створення умов для організації
оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею
достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному,
біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці
захворювань і фізичній реабілітації, - зазначається в Національній доктрині розвитку
фізичної культури і спорту [2].
З початку 90-х років минулого століття в Україні формується та реалізується власна
політика у сфері фізичної культури і спорту. Зберігаючи кращі здобутки минулого,
вітчизняна система цієї сфери життєдіяльності суспільства модернізується. Розвиток її, як,
власне, і суспільства в цілому, не позбавлений суперечностей і труднощів. Проте головною
при цьому є тенденція до динамізму та поступового подолання деформацій.
Аналізуючи основні показники державних статистичних даних за роки незалежності,
можна відзначити окремі позитивні тенденції розвитку фізичної культури і спорту.
Розглядаючи ж в цілому стан справ у сфері фізичної культури і спорту, фахівці відзначають,
що рівень розвитку масового спорту не відповідає вимогам сьогодення [1].
Гальмівним чинником у розвитку масового спорту виступає недосконалість системи
фізичного виховання дітей та молоді. Українська молодь — складова частина світової
спільноти молоді, тієї рушійної сили, яка є провідником динамічних соціальних змін та
інновацій. Слід переосмислити роль молоді в історичному процесі взагалі та процесах
національного відродження і державотворення в Україні, подолати споживацьке ставлення
до молоді з боку суспільства та його соціальних інститутів, можливість і необхідність
вироблення нових підходів значення її ролі у суспільних процесах.
Наскільки сучасна українська молодь підготовлена (фахово і морально) до участі у
державотворчих процесах, що відбуваються в Україні, що необхідно зробити в галузі
державної молодіжної політики, щоб забезпечити належні умови для реалізації потужних
можливостей підростаючого покоління, для гармонізації відносин між суспільством і
молоддю - всі ці питання надзвичайно актуальні, гострі. Вони повинні передбачати відмову
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від застарілих стереотипів та ідеологічних штампів, дослідження впливу складних
соціальних реалій сьогодення на духовний світ, поведінку юнаків та дівчат.
Людина сьогодні звикла сподіватися не на захисні сили свого організму, а на
могутність медицини. Академік Амосов стверджував: «Щоб бути здоровим, потрібні власні
зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна нічим». [3].
У зв’язку з цим зростає роль масового спорту як ефективного виховного засобу, що
сприяє загартуванню морально-вольових якостей підростаючого покоління та економічного
профілактичного засобу. Йдеться не тільки про збільшення кількості уроків з фізичного
виховання, а й про суттєве поліпшення їхньої якості, відродження позакласної та
позашкільної роботи. Субота й неділя для школярів мають стати спортивними днями.
Не позбавлена складних проблем наявна система спорту. Перш за все, це чинний
механізм масового залучення дітей до початкових занять спортом. У нас лише кожна десята
дитина засвоює основи певного виду спорту, проте - в провідних спортивних країнах
практично всі діти у найбільш сприятливому віці долучаються до певного виду спорту. З
цією метою ефективно повинні взаємодіяти заклади освіти, дитячо-юнацькі спортивні
школи, клуби за місцем проживання, центри "Спорт для всіх" та інш. установи, охоплюючи
увагою майже кожну дитину. При цьому фізична культура і спорт виступають
найважливішим засобом виховання. Систематичні заняття фізкультурою, які входять в
режим праці і відпочинку, сприяють зміцненню здоров'я, підвищують результативність
трудової діяльності. Фізичні вправи здійснюють позитивний вплив на організм за умови
контролю за станом здоров'я, щоб уникнути перевантаження.
Отже, оптимальний руховий режим – найважливіша умова здорового способу життя, в
основу якої покладено систематичні заняття фізичними вправами і спортом, робота над
розвитком фізичних здібностей молоді, збереження здоров'я і рухових навичок, посилення
профілактики несприятливих змін.
У матеріально-технічному забезпеченні сфери фізичної культури і спорту треба
створювати умови для збереження та збільшення кількості спортивних споруд, стадіонів,
басейнів та спортивних залів.
В Дніпропетровській області створюються і збережено умови для розвитку масового
спорту. За статистичними даними 2020 року в області функціонує розвинена мережа
спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортклубів: 56 плавальних
басейнів, 80 стадіонів, 1245 спортивних залів, 392 стрілецьких тири, 1443 приміщення для
фізкультурно-оздоровчих занять, з них 5911 спортивних майданчиків та гімнастичних
містечок, 6 кінноспортивних баз, 9 споруд зі штучним льодом та інші. Наша область є одним
з привабливих туристично-рекреаційних куточків України, що представлений сукупністю
наявного рекреаційно-туристичного ресурсу, системою закладів і підприємств з організації
надання туристичних послуг, системою фахової підготовки кадрів у сфері туризму та
гостинності, що, в свою чергу, визначає рекреаційно-туристичний потенціал регіону.
З метою залучення до масового спорту тільки у 2019 році проведено:
громадською
організацією
“Дніпропетровська
обласна
організація
фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України” – 76 спортивних заходів, у яких
взяли участь 6659 спортсменів;
громадською
організацією
“Дніпропетровська
обласна
організація
фізкультурно-спортивного товариства “Спартак” проведено 38 спортивних заходів з
загальною кількістю 5073 спортсменів;
громадською
організацією
“Дніпропетровська
обласна
організація
фізкультурно-спортивного товариства “Україна” – 311 спортивних заходів з загальною
кількістю 3487 спортсменів;
громадською організацією Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
“Колос” – 840 спортивних заходів, у яких взяли участь 54000 учасників.
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В області проведено: 206 обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких взяли
участь 23895 спортсменів, та 137 – з неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь 17217
спортсменів.
Згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України 4917 спортсменів
області взяли участь у 365 змаганнях з олімпійських видів спорту та 1520 спортсменів у 132
змаганнях з неолімпійських видів спорту.
Забезпечено підготовку членів збірних команд України: з олімпійських видів спорту –
681, неолімпійських видів спорту – 795, паралімпійських видів спорту – 110, дефлімпійських
видів спорту – 77.
Втішною є думка, що Дніпропетровська область є кращою в підтримці фізкультурноспортивного руху на Україні:
за роки незалежності майже в повному обсязі збережено спортивну базу,
дитячо-юнацькі спортивні школи, розширено і модернізовано відповідно до вимог
сьогодення значну кількість спортивних споруд, збережено штатні фізкультурні кадри понад 5 тисяч осіб;
функціонує широка мережа закладів, які готують спортивні резерви для
збірних команд України з видів спорту (112 ДЮСШ, 17 спеціалізованих спортивних шкіл, 2
школи вищої спортивної майстерності, спортивний коледж, Кам’янський коледж фізичного
виховання, Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту.
Все це може заохочувати молодь до власного фізкультурно-спортивного зростання,
оскільки досягнення у масовому спорті, за бажання, наближають до високих спортивних
звершень.
Отже, в області збережено і створено кращі умови для підготовки спортсменів
високого класу, а кількість спортсменів, які входять у склад збірних команд України з різних
видів спорту, значно більше ніж з інших регіонів. Серед студентів - спортсменів
Кам’янського коледжу фізичного виховання 9осіб - члени збірних команд України з різних
видів спорту, 28 осіб - члени збірних команд області з видів спорту.
Привертає увагу і найгостріша проблема - низький рівень залучення населення до
занять фізичними вправами - це лише 10-а частина наших громадян. Як показали
соціологічні дослідження, фізична пасивність притаманна більшості людей працездатного та
похилого віку. За цими показниками, Україна суттєво поступається європейським країнам. В
чому ж причини цього соціального явища? Відсутність у населення розуміння можливостей
масового спорту для формування здорового способу життя та зміцнення здоров'я громадян,
профілактики шкідливих звичок. Ще не сформовано свідому потребу занять фізичними
вправами й різними видами спорту. Видатки наших співгромадян із власного сімейного
бюджету на оздоровчу рухову діяльність, на жаль, у сотні разів менші, ніж на придбання
алкоголю та тютюну.
Вирішенню порушеного питання сприяє і створення мережі центрів фізичного
здоров'я населення „Спорт для всіх". Серед більшості керівників різного рівня типовим
залишається недооцінка можливостей масового спорту у вирішенні важливих соціальноекономічних проблем. Як наслідок – вони не створюють сприятливих умов для задоволення
потреб працівників в оздоровчій руховій активності. А світовий досвід переконує, що спорт
для всіх - це високорентабельна соціальна сфера, інвестування в яку дає в кілька разів
більший ефект, ніж виділення коштів в аналогічному еквіваленті для лікування захворювань
та подолання антигромадської поведінки.
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РЕЗУС-КОНФЛИКТ У БЕРЕМЕННЫХ: ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА
Машарипова И.Ю.
Ассистент кафедры факультетской и госпитальной терапии
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии
Актуальность Число резус-сенсибилизированных женщин в Узбекистане достигает
1,35% и не имеет тенденции к снижению. Это связано с плохой профилактикой резуссенсибилизации путем введения антирезус-иммуноглобулина резус-отрицательным
беременным женщинам на 28 недели беременности и в течении 72 часов после родов.
Цель исследования- Изучить лабораторные данные у беременных с резус
отрицательными факторами.
Задачи исследования: Выявить лабораторные данные у беременных с резус
отрицательными факторами
Целью исследования явилось изучение основных лабораторных и клинических
проявлений у беременных с резус отрицательными факторами.
Материалы и методы: Наблюдали 50 беременных с отрицательной резус-фактором в
возрасте от 18 до 35 лет. Средний возраст пациентов составил 26,5. Все эти больные
находятся в диспансерном учете у гинеколога, регулярно сдают кровь на серологических
анализы и стационарное лечение в роддоме.
В результате исследования: У 20 беременных это было 1-беременность. Первая
беременность с резус-положительной парой скорее всего пройдет нормально. Если ранее
женщина не встречалась с резус-положительной кровью, то у нее нет антител, а
следовательно, и риска резус-конфликта с плодом. При первой беременности антител
вырабатывается не так много (это ведь «первая встреча»). Если же количество проникших в
кровь матери эритроцитов плода было значительным, в организме женщины остаются
«клетки памяти», которые при последующих беременностях организуют быструю выработку
антител против резус-фактора. Из анамнеза:
у 7 беременных выявлена предыдущая внематочная беременность;
у 5 беременных - не развивающая беременность;
у 4 беременных были самопроизвольное прерывание беременности,
у 14 беременных кровотечения в предыдущих беременностях.
Вывод: всем беременным рекомендована антирезус-иммуноглобулин, при выявлении
в любой этап беременности резус-анти-D-антител женщину необходимо наблюдать как
пациентку с резус-иммунизацией. В отсутствие изоиммунизации ввели анти-Rh0(D)иммуноглобулин с 28 по 32 неделю вынашивания,доза инъекции назначена по титру антител.
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ПРИМЕНЕНИЯ ИМУНОГЛОБУЛИНА У РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
БЕРЕМЕННЫХ
Машарипова И.Ю.
Ассистент кафедры факультетской и госпитальной терапии
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии
Актуальность Резус-фактор — это специфический белок, который располагается на
поверхности эритроцитов. Если белок на ваших клетках есть, то у вас положительный резусфактор. Если белок на ваших клетках отсутствует, то у вас отрицательный резус-фактор.
Резус- фактор наследуется генетически, таким образом, изменить собственный резус-фактор
невозможно, у двух резус-положительных родителей может быть резус-отрицательный
ребенок.
Цель исследования - Изучить и назначить лечения у беременных с резус
отрицательными факторами.
Задачи исследования: Выявить лабораторные данные у беременных с резус
отрицательными факторами и вовремя назначить лечения.
Целью исследования явилось изучение основных лабораторных и клинических
проявлений у беременных с резус отрицательными факторами.
Материалы и методы: Наблюдали 38 беременных с отрицательной резус- фактором
в возрасте от 19 до 30 лет. С методом ПЦР и Амниоцентез. Все беременные сдали кровь на
ПЦР , а только 6 из них рекомендована амниоцентез.
В результате исследования: У 12 беременных это было 1-беременность,
Обследование проводились, когда беременная с 2 беременностью впервые обратилась в
женскую консультацию и ее поставили на учет. Амниоцентез – это диагностическая
процедура, при которой иглу через брюшную стенку матери вводят в полость плодного
пузыря, туда, где околоплодные воды, амниоцентез позволяет оценить функцию всех
основных органов и состояние обмена веществ плода. Так, билирубин повышается уже при
легких формах гемолитической болезни плода, остальные параметры изменяются при более
тяжелых формах данной болезни.
Вывод: У 8 % беременных повышение билирубина у плода. А всем беременным
рекомендована инъекция иммуноглобулина. Если титр составляет до 1:4, повторный анализ
крови на антитела следует провести на 28-й неделе беременности, или раньше при
обнаружении отклонений в развитии плода. В некоторых лечебных учреждениях за уровнем
антител следят каждые 6-8 недель.
3. Если в 28 недель беременности титр 1:4 и меньше, необходимо ввести первую дозу
антирезус-антител (вакцины). Эта вакцина безопасна для беременных женщин. Если титр до
20 недель больше 1:4, то проводится дополнительное определение титра антирезусных
антител один раз в 1-2 недели, или чаще, в зависимости от динамики его роста и состояния
плода. И у всех беременных не наблюдалось побочные явлении и осложнении.
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ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
Машталер М.Г.
викладач спецдисциплін
nikoma127@gmail.com
Вінницький транспортний фаховий коледж
Сьогодні стає очевидним, що зміна століть і тисячоліть призводять до неминучих змін
в громадському життєустрої. Перехід до посттехногенного етапу розвитку суспільства, що
супроводжується стрімким поширенням інформаційних технологій у всіх сферах життя,
вимагає переосмислення сформованих підходів до утворення та пошуку нових.
У зв'язку з цим повинна створюватися якісно нова освітня система, здатна
проєктувати і відтворювати в дійсності все багатство явищ і зв'язків матеріального і
духовного життя суспільства.
Цілі освіти співвідносяться з історично соціально варійованими ідеалами особистості
й освіченої людини. Цілі суспільства і цілі студентів також пов'язані один з одним: чим менш
освічена зростаюча людина, тим більше розходиться його спонтанна мета з громадськими та
педагогічними. Зняття цього протиріччя передбачає поступове зближення і, в кінцевому
рахунку, збіг особистісних домислів діяльності беруть участь в утворенні сторін. У зв'язку з
цим особливої актуальності і значущості набуває аналіз тих тенденцій, які, зародившись в
минулому столітті, можуть мати продовження і в нинішньому столітті, роблячи істотний
вплив на формування системи освіти.
За оцінками провідних експертів Ради Європи [1] в галузі освіти, зусилля світової
спільноти сфокусовані на вирішенні наступних протиріч:
- між загальним і приватним: поступове перетворення людини в громадянина світу
без втрати своїх коренів і при активній участі в житті нації і своїх регіональних спільнот;
- між традиціями і сучасними тенденціями: адаптація без заперечення власного
коріння, діалектичний зв'язок незалежності зі свободою, управління технічним прогресом,
пов'язаним з розвитком нових технологій в області інформації;
- між значним зростанням інформації і можливістю людини її засвоїти;
- між суперництвом в досягненні успіхів і прагненням до рівності можливостей при
проведенні політики в області економіки, соціального розвитку і освіти;
- між ринковою економікою і соціально орієнтованим ринковим суспільством.
Крім того, до основних елементів навчання слід віднести три провідних принципи
освіти: навчитися здобувати знання; вміння працювати; навчитися жити.
Перш за все, необхідно навчитися здобувати знання. В умовах науково-технічного
прогресу і розвитку нових форм економічної і соціальної діяльності найбільш оптимальним є
поєднання широкої загальнокультурної освіти з глибоким освоєнням конкретних
вузькоспеціалізованих знань. У сучасному світі загальний культурний рівень є фундаментом
для безперервної освіти протягом всього життя.
На відміну від західної педагогічної теорії і практики безперервної освіти, де акцент
ставиться на безперервному характері освіти дорослої людини після отримання ним
основної, базової освіти, у вітчизняній педагогічній традиції безперервність освіти в
основному розглядається стосовно до всіх ланок освітньої системи [2; 3]. Під безперервною
освітою розуміється «стадійний і цілісний у своїх елементах довічний процес, що забезпечує
поступовий розвиток творчого потенціалу особистості і всебічне збагачення її духовного
світу.
У зв'язку з цим актуалізується питання про широкомасштабні інноваційні процеси,
процеси соціальної і педагогічної творчості. Сьогодні це не окремі його острівці, а масове
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явище, глибинне протягом педагогічної думки, одна з провідних стратегій розвитку
вітчизняної освіти.
Поняття «інновація» вперше з'явилося в дослідженнях культурологів в XIX столітті і
означало інтеграцію деяких елементів однієї культури в іншу.
Розвиток педагогічної інноватики в нашій країні пов'язано з масовим суспільнопедагогічним рухом, з виникненням протиріччя між наявною потребою у швидкому
розвитку школи і невмінням педагогів її реалізувати. У зв'язку з цим загострилася потреба в
новому знанні, в осмисленні нових понять «нововведення», «нове», «інновація»,
«інноваційний процес» і ін.
Інноваційні освітні процеси базуються на різних формах взаємодії, які розвиваються в
логіці перебудови рівнів саморегуляції - від максимальної допомоги викладача студентам у
вирішенні навчальних завдань до послідовного наростання їх власної активності аж до
повністю саморегульованих предметних дій і появи позиції партнерства з викладачем [2].
Розглядаючи систему основних понять педагогічної інноватики, можна виділити три
блоки в структурі інноваційних процесів в системі освіти.
Перший блок - блок створення нового в педагогіці. Тут розглядаються такі категорії,
як нове в педагогіці, класифікація педагогічних нововведень, умови створення нового,
критерії новизни, міра готовності нового до його освоєння та використання, традиції і
новаторство, етапи створення нового в педагогіці. При цьому велике значення має розробка
категоріального поля теорії нового в педагогіці. Ці поняття вивчає педагогічна неологія.
Другий блок - блок сприйняття, освоєння та оцінки нового: педагогічне
співтовариство, оцінка та різновиди процесів освоєння нового, консерватори і новатори в
педагогіці, інноваційне середовище, готовність педагогічного співтовариства до сприйняття
й оцінки нового. Ці поняття вивчає педагогічна аксіологія.
Третій блок - блок використання та застосування нового. В даному блоці вивчаються
закономірності та різновиди впровадження, використання і застосування нового. Цей блок
понять пов'язаний з вченням про впровадження, яке називається педагогічною
праксиологією.
Індивідуально-творчий підхід в інноваційній діяльності вчителя передбачає
усвідомлення педагогом себе як творчої індивідуальності, визначення своїх професійно
особистісних якостей, які потребують вдосконалення і коригування. Потреба в
самовдосконаленні є основним мотивом і стрижневою якістю вчителя-інноватора.
Як засвідчує аналіз освітніх процесів другої половини ХХ століття, наріжними
тенденціями розвитку світової та вітчизняної освітньої системи є поширення та поглиблення
її фундаменталізації, посилення гуманістичної, загальнокультурної, інформаційної та
духовної складових освіти, її спрямованість на формування у вихованців системного,
міждисциплінарного підходу до аналізу складних життєвих ситуацій, мотивації до
самонавчання, самовиховання, на розвиток інтеркультурної сенситивності, цілісного
діалектичного, стратегічного мислення, на виховання соціальної та професійної мобільності.
За цих умов надзвичайно актуальним постає, інтегративний підхід в освіті – це підхід,
що веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об'єднання його елементів у цілісність.
При цьому, результатом зазначеного інтегративного підходу можуть бути цілісні системи
знань різних рівнів – цілісність знань про соціальну (у тому числі педагогічну), природну,
космопланетарну дійсність; предмета, курсу, розділу, теми.
Важливо, що у практичній площині інтегративний підхід реалізується під час
вивчення інтегрованих курсів чи окремих предметів з освітньої галузі, коли цілісність знань
формується завдяки інтеграції їх на основі спільних для всіх предметів понять, застосуванню
методів і форм навчання, контролю і корекції навчальних досягнень студентів та учнів, що
спрямовують навчальний процес на об'єднання знань. Це відбувається на основі
міждисциплінарних підходів до їх організації.
Суттєвим є й історичний аспект розробки проблеми інтеграції знань у педагогіці. Й.Г.
Песталоцці запропонував ідею трудової школи, в якій поєднав практичне й теоретичне
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навчання; Ж.-Ж. Руссо вважав, що всебічно розвинута людина обов’язково знайде відповідну
до її природних нахилів діяльність і опанує її; Й. Гербарт обґрунтував психологічний аспект
взаємозв’язку знань, на основі якого від дійшов висновку, що за умови пов’язаного
викладання матеріалу студенти отримують навички швидше і повноцінніше, ніж за
ізольованого вивчення предметів.
Великий педагог К.Д. Ушинський дав глибоке психолого-педагогічне обґрунтування
світоглядної ролі міжпредметних зв’язків, коли розглядав структуру науки. Це дозволило
йому показати, що крім спеціальних понять, які належать кожній науці, є поняття, спільні
для багатьох, а деякі й для всіх наук. Рівень інтеграції знань у науці стає ознакою її зрілості,
результатом внутрішніх закономірностей її розвитку.
Таким чином, педагогічна інтеграція є необхідною умовою модернізації змісту освіти,
сприяє формуванню цілісної системи знань, умінь та навичок вихованців, розвитку їх
мислення, творчих можливостей. Відтак, інтегративний підхід в освіті та, взагалі, розвитку
людини покликаний на основі інтеграції окремих розвивальних аспектів отримати
надрезультат – нові системні властивості цілого – цілісну особистість. Це пояснення постає
головним принципом нашої інтегративної освітньої парадигми освіти, яка як теоретичний
конструкт виявляє емерджентні властивості – системні властивості цілого, які не притаманні
складникам цього цілого.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НА УРОКАХ
ХИМИИ
Меликов Бахром Хусенович
соискатель Академии Образования Таджикистана
Рахими Фарход
президент Национальной Академии Наук Таджикистана
Часто говорим о том, что химия – экспериментальная наука и без практики и
экспериментов предмет химия становится неинтересным, непривлекательным и
бесполезным.
При анализе литературных данных имеются соответствие нашим мнениям взгляды
В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, Н.Н. Суртаева автора статьи по поводу педагогической
инновации и этапы развития инновационных процессов. В них вычленяются
последовательные этапы, различающиеся по видам деятельности, обеспечивающих создание
и исполнение новшества. Такие как, рождения новой идеи и возникновения концепции
новшества, условно называющим открытием или мгновенного «озарения», этап изобретения,
т.е. создания новшества, нововведения, на котором находит практическое применение
полученное новшество, распространения новшества, внедрение и т.д. Они представляют
собой упрощённую схему реального его развёртывания[1].
М.А.Даниловым предложено определение методологии педагогики, что методология
педагогики есть система знаний в обоснованиях и структуре педагогической теории, о
принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую
действительность. В.В. Краевским «...а также система деятельности по получению таких
знаний и обоснованию программ, логики и методов оценке качества специально-научных
педагогических исследований[2].
Работая в лицее при ТНУ г. Душанбе, вели учеников 10-11 классов на экскурсию в
стеклодувную лабораторию-мастерскую, на цементный завод и на главную водо-насосную
станцию города и ознакомили их с химической частью процессов на этих объектах.
Некоторые преподаватели предлагают использовать промышленные предприятия
местности, которые находятся недалеко от средних школ, техникумов (колледжей) и ВУЗов
как базу для прохождения практических занятий при изучении химии. Например, во время
изучения темы «Вода, Растворы, Основания» в 8классе, учитель может использовать
водоочистительные предприятия, водопроводные станции, санитарно-эпидемиологические
лаборатории своего района и делать свои уроки более содержательными.
Во время изучения темы «Хлор и его соединения» (8класс) можно информировать
учащихся об огромнейших запасах поваренной соли в нашей республике, которое
исчисляются около 75 млрд. тонны. И тут можно добавить, что в электрохимическом заводе
г.Яван (в юге РТ) при электролизе водного раствора хлорида натрия выпускаются две
важных промышленных товара – каустическая сода и хлор и на их основе можно
производить много разных товаров важных и нужных для народного хозяйства в том, числе.
При изучении темы «Подгруппа азота» в 9 классе, можно использовать материалы,
макеты и видеороликов заводов «Таджик-азот» г.Сарбанда, а при прохождении темы
«Металлы» в 9 классе можно использовать металлургические технологии «Талько»
г.Турсунзаде, гидрометаллургического завода г. Исфары, предприятие «Текстильмаш» г.
Душанбе.
В 10-ом классе при прохождении темы «Природные источники углеводородов»
можно предоставить много интересного материала об горючих и энергетических запасах
республики Таджикистан как уголь, нефть, газ и вода. В нашем краю хоть нефти и газа не
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много но предприятия имеются занимающиеся именно их переработкой. А что касается
пресной воды, то наш край -Рай[3].
Метод проектов предоставляет преподавателю широчайшие возможности для
изменения традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной деятельности,
выводя на качественно новый уровень всю систему организации процесса обучения. В
переводе с латинского «проект» означает «брошенный вперёд», по определению, проект–это
совокупность определённых действий, документов, предварительных текстов, замысел для
создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это
всегда творческая деятельность. Проектное обучение–вид обучения, базирующегося на
последовательном выполнении комплексных учебных проектов с информационными
паузами для усвоения базовых теоретических знаний[4].
Предлагаем Вашему вниманию некоторые информационно-коммуникационные
технологии, которые используем в своих практиках на уроках химии: Электронные
учебники, мультимедийные презентации, коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Использование справочной информации сети Интернет, опыта учителей-новаторов в
подготовке к урокам.
Электронный учебник не просто выводит текст на экран, но и рассказывает,
показывает, моделирует – это преимущество мультимедийного учебника.
Но какими бы интересными не были электронные учебники, использование их на
уроках имеет свои недостатки и сложности. Информация, необходимая на уроке, может быть
разбросана в разных местах учебника, либо её нужно взять из разных пособий, эту проблему
решают компьютерные презентации. Обычно в сети Интернет мало презентаций, которыми
бы хотелось пользоваться от начала до конца.
Из разных источников составляем презентацию такую, который нам пользоваться на
уроке удобно. Презентации могут составлять и сами учащиеся в качестве выполнения
домашнего задания. Тематика может быть связана, например, с историей открытия какоголибо вещества или элемента, использованием веществ в быту и т.д.
Из личного опыта – учащиеся поначалу не умеют выделять главное. Презентации
получаются громоздкие, с большим объёмом информации и фотографиями. Поэтому
желательно заранее дать рекомендации: минимум текста и фотографий на одном слайде. При
выполнении работ такого вида ребята учатся из большого потока информации выделять
главное, структурировано, последовательно выражать свои мысли[5].
Коллекции цифровых образовательных ресурсов. В коллекции представлены наборы
цифровых ресурсов к большому количеству учебников, инновационные учебнометодические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также
другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы[6].
Использование справочной информации сети Интернет, опыта учителей-новаторов в
подготовке к урокам. Для подготовки к урокам, составления презентаций используем
различные интернет-энциклопедии, химические сайты. Для удобств привели список
некоторых полезных сайтов с адресом сайта и его описанием.
При обучении химии использование ИКТ эффективно на разных этапах урока:
объяснения нового материала, закрепления изучаемой темы, при отработке умений и
навыков (обучающее тестирование), во время проведения химического практикума
(виртуальная лаборатория), при контроле знаний (интерактивное тестирование).
Таким образом, использование инновационных технологий на уроках химии
способствует повышению эффективности обучения путём активизации познавательной
деятельности учащихся.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Микитенко В.Є.
викладач вищої категорії
Відокремлений структурний підрозділ Хорольський агропромисловий фаховий
коледж Полтавської державної аграрної академії
В наш час, час інформаційних технологій, освітні цілі спрямовані на формування й
розвиток здібностей
здобувачів освіти до самостійного пошуку, збору, аналізу та
представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде
підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві.
Математична компетентність — це спроможність особистості бачити та застосовувати
математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання,
будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати
отримані результати, оцінювати похибку обчислень.
Позааудиторна робота, а саме факультативні заняття, є одним із способів досягнення
освітніх цілей. Ця форма позааудиторної роботи створює широкі можливості для
стимулювання розумової діяльності здобувачів освіти. Факультативи забезпечують
ефективне групове диференційоване навчання, бо, на відміну від інших форм навчання, для
них характерні спільність пізнавальних інтересів, їхнє позитивне ставлення до вивчення
обраної галузі, пізнавальна активність.
На сучасному етапі розвитку суспільства, на шляху інтеграції України до
Європейського
простору,
що
характеризується
стрімким
зростанням
обсягу наукової інформації і високоінтелектуальними технологіями суспільного
виробництва, демократичне суспільство вимагає від навчального закладу значних змін.
Суспільству необхідна людина, яка здатна до активного творчого оволодіння
знаннями; вміннями застосовувати ці знання на практиці. Знання повинні бути гнучкими і
здобувач освіти повинен вміти мобілізувати їх в реальній життєвій ситуації, швидко
адаптуватися
до
нестандартних
ситуацій.
Крім того, щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоїти свої життєві і
соціальні ролі, сучасний випускник повинен вміти працювати в команді, бути
комунікабельним та вмотивованим на успіх.
Очевидно, що освіта вже зараз повинна давати людині не тільки суму базових знань,
не тільки набір корисних і необхідних навичок, але і вміння самостійно здобувати потрібну
інформацію, застосовувати на практиці нові знання, аналізувати їх, приймати виважені
рішення.
Це, у свою чергу, вимагає істотних змін як у цілому в системі освіти, так і в оновленні
сучасного змісту освіти, перегляді існуючих підходів до її організації, що дало б змогу
підготувати життєво компетентну особистість, здатну та готову самостійно, свідомо і творчо
досягати життєвого успіху.
У зв'язку з цим в Україні йде пошук забезпечення якості і конкурентоспроможності
освіти. І саме формування в здобувачів освіти необхідних компетентностей повинно
подолати прірву між освітою і вимогами сучасного життя.
Сучасні навчальні заклади мають ефективно допомогти здобувачу освіти розкрити,
розвинути особистісний потенціал та сформувати стійкі компетентності, які необхідні при
досягненні його життєвого успіху. Вони повинна готувати їх до життя, повноцінного життя.
Особистість, у якої в навчальному закладі сформовані всі життєві компетентності,
зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний
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сім’янин, висококомпетентний професіонал, матиме здатність захищати свої життєві
цінності.
Серед галузевих компетентностей важливе значення мають математичні
компетентності, оскільки математичні поняття, аксіоми, теореми і теорії мають своїм
джерелом реальність, разом з тим вони призначені для дослідження тієї ж реальності за
допомогою математичних моделей. Оволодіння математичним методом пізнання дійсності
складає підґрунтя до формування математичних компетентностей.
Шляхом до формування компетентності є:

озброєння здобувачів освіти знаннями та вміннями їх знайти, відсіяти від
непотрібної інформації, перевести їх у досвід власної діяльності;

розуміння, яким чином можна здобути ці знання, в якому випадку який метод
потрібний;

розвинене критичне мислення для адекватного оцінювання себе, світу, свого
місця у світі.
Компетентність – це по-перше, мобільні знання, які постійно оновлюються, - подруге – гнучкі (дієві) методи, які дають можливість використовувати ці знання у конкретній
ситуації, - по-третє – критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі ідеї, знання та
можливість їх використовування в тій чи іншій ситуації.
Математична компетентність — це вміння бачити та застосовувати математику в
реальному житті, розуміти зміст і методи математичного моделювання, вміння будувати
математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані
результати, оцінювати похибку обчислень.
Основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в здобувачів освіти
математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в
сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі
навчання, забезпечення інтелектуального розвитку здобувачів освіти, розвитку їх уваги,
пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.
Напрями формування математичної компетентності:

вміти працювати з формулами, володіти технікою обчислень;

вміти будувати і аналізувати графіки функціональних залежностей,
досліджувати їх властивості;

вміти застосовувати знання елементів статистики та ймовірності для
характеристики нескладних реальних явищ і процесів;

вміти використовувати при необхідності довідкові матеріали і найпростіші
обчислювальні пристрої;

вміти класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині і в
просторі;

вміти будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних
об'єктів, процесів і явищ тощо.
Згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі
загальної середньої освіти України, навчальна діяльність повинна не просто дати людині
суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.
Математична компетентність великою мірою визначає якість математичної освіти.
Саме якість математичної підготовкимолодого покоління – індикатор готовності суспільства
до соціально – економічного розвитку, мобільності здобувача освіти в освоєнні нових
технологій.
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Управління адаптацією нових працівників в колективі – одне з найважливіших
завдань, яке доводиться вирішувати службі персоналу. Недостатня увага HR-фахівців до
створення ефективного механізму адаптації працівників може спричинити невдоволення
працівника організацією, зменшення продуктивності праці та, зрештою, його звільнення. В
такому разі ефективність заходів щодо комплектування організації персоналом знижується
та призводить до погіршення діяльності в цілому організації.
Актуальність теми управління адаптацією працівників в умовах пандемії COVID-19
пов’язана з проблемою оптимізації кількісного та якісного кадрового складу організації.
Успішність ведення будь-якого бізнесу переважно визначають професійно високорозвинені,
мотивовані працівники. Сучасні керівники в процесі наймання працівників на роботу
повинні вирішувати відразу два стратегічно важливих завдання – пошук джерел лояльних до
компанії працівників та методів їх утримання після проходження ними випробувального
терміну. Одним із шляхів утримання персоналу є мотивація до професійного розвитку.
Керівники практично більшості структурних підрозділів ставлять собі за мету
скоротити до мінімуму час перебування нових працівників в якості стажерів з позиції
опанування ними професійних навичок та влиття в колектив, знайомства з функціональними
обов’язками та вимогами робочих місць, умовами роботи та відпочинку.
Проведений аналіз наукових досліджень із проблеми професійної адаптації персоналу
свідчить, що думки більшості авторів співпадають, якщо виникають питання значимості
процесу входження людини в нову організацію чи колектив. Дослідники зазначають, що
лише відповідне ставлення та використання ефективних методів у підходах до професійної
адаптації може застерегти організацію від плинності кадрів, скорочення витрат ресурсів
організації та підвищення психологічної стійкості працівників в умовах стресових ситуацій.
Серед основних груп функцій виробничої адаптації можна виділити: формування
певного рівня продуктивності та якості праці працівників, формування відношення до праці
як до соціального інституту, формування відношення до конкретної виробничої ситуації
(формування задоволеності працею), розширення і розвиток взаємозв’язків та
взаємовідносин між працівником і підприємством, формування відношення до можливої
зміни посади та місця роботи в цілому [4, с.135]. Процес адаптації персоналу містить такі
основі етапи:

Рис.1.1. Етапи адаптації персоналу
Джерело: [6, с.140].
По суті процес адаптації охоплює такі елементи: оволодіння системою професійних
знань і навичок, оволодіння своєю професійною роллю; виконання вимог різних видів
дисципліни; задоволеність виконуваною роботою; інтерес до роботи, прагнення
вдосконалитись в обраній професії; інформованість, відчуття психологічного комфорту і
безпеки; відчуття справедливості, взаєморозуміння з керівництвом [3].
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Успішність адаптації персоналу може залежать від цілого рядку причин, серед яких:
високопрофесійний відбір та набір кадрів; якісно проведена робота з профорієнтації і
працівник добре знає, що його чекає в обраній професійній сфері; об'єктивність результатів
ділового оцінювання персоналу; відпрацьованість механізму управління процесом адаптації;
престижність, статусність та привабливість професії тощо. За досяжністю бажаних
результатів успішна адаптація характеризується:- нормальною тривалістю; задоволеністю
працею; виконанням співробітником вимог, що пред'являються до посади або робочого
місця; визнанням колективом соціальної ролі нового співробітника.
Протягом останніх років одним із HR-трендів стає розвиток діджитальної адаптації як
однієї із компонент професійних компетенцій персоналу. В професії HR-менеджера digitalпроцес розглядається з двох сторін: операційна (діджитальні інструменти, які HR
використовує щодня в своїй діяльності) і стратегічна (роль HR у діджиталізації компанії, її
зв’язок із функцією організаційного розвитку, групової динаміки та взаємодії в команді) [5].
У цьому напрямі активно впроваджуються різноманітні Інтернет-платформи і студії
розробки розумних чат-ботів як віртуальних асистентів для бізнесу. Наприклад,
функціонування платформи Spark System призначене для вдвічі прискорення процесів
наймання та адаптації працівників, автоматизації механізмів адаптації та звільнення HRменеджерів від рутинної роботи в офісі для роботи з талантами.
Протягом декількох днів після прийняття працівника на нову роботу працівнику
необхідно: ознайомитися з компанією в цілому ту бізнес-процесами, зрозуміти, хто у неї
замовники та клієнти, вивчити цілі проєкту та влитися в команду, адаптуватися до цінностйе
працівників та організаційної культури тощо. Поширеними (традиційними) методами
адаптації працівників в організації у цьому зв’язку залишається наставництво (або
менторство) як метод навчання під час онбордінгу [1].
В останній час більшого поширення набуває процес баддінгу (від англ. buddy,
приятель) як певний тип наставництва, що в найпершу чергу передбачає підтримку.
Наприклад, HR-менеджер може надати новачку базову інформацію – де взяти пперепустку,
коли можна відлучитися за певних потреб з робочого місця, як краще поводитися із
керівником та колегами, як працює каво машина тощо. Баддінг найбільш потрібний за таких
умов: якщо в організації багато поверхів або філіалів або робота відбувається в в open space,
складні особливості роботи офісу нової компанії або якщо безпосередній керівник часто
зайнятий або працює віддалено. Зазвичай, роль бадді роль виконують «старійшини»
компанії, які лояльно до неї відносяться і вміють заряджати нею інших працівників [1].
Отже, в сучасній практиці управління адаптацією персоналу – це вже не просто
актуальна кадрова технологія, це ціла комплексна система засобів та інструментів, що
використовуються в різних організаціях по-різному, однак завжди із психологічними
аспектами впливу. Від успішності адаптації новачків в колективі (навіть якщо вони на
роботу влаштовуються не вперше) залежить в подальшому ефективність діяльності як нового
працівників, так і організації в цілому.
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Розвиток
сучасного
суспільства
вимагає
від
особистості
постійного
самовдосконалення,
саморозвитку,
життєвого,
особистісного
та
професійного
самовизначення. Саме юнацький вік вважається найважливішим для розвитку
самоактуалізації. Адже саме в цей період протікає криза самовизначення, яка дотикається до
всіх сфер життєдіяльності особистості юнаків і юнок. Це і навчальна діяльність, і побудова
та розвиток міжособистісних, інтимних стосунків, і професійний вибір, і саморозвиток. У
цей віковий період, на основі минулого досвіду, у юнаків формується світогляд, який, в
основному, і буде визначати подальшу самореалізацію особистості у майбутньому житті.
Проблема самоактуалізації привертала увагу багатьох як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених. Ми можемо виокремити таих: А.Маслоу. Р.Мей, Г.Олпорт, К.Роджерс,
В.Франкл, К.Гольдштейн, К.Абульханова-Славська, Б.Ананьев, Л.Анциферова, Л. Божович,
Б.Братусь, І.Булах, Д.Леонтьєв, С.Максименко, В.Роменець, В.Татенко, Т.Дубовицька,
В.Русова та інші.
Незважаючи на велику кількість досліджень з даної проблеми ще й до сьогодні немає
єдиного визначення поняття самоактуалізації в науковій психології. Різні науковці по
різному визначають її сутність та компоненти.
Наприклад, А.Маслоу розуміє самоактуалізацію як реалізацію потенційних
можливостей, здібностей і талантів, звершення своєї місії, прийняття своєї власної природи,
невпинне прагнення до єдності, інтеграції, чи внутрішньої синергії особистості [1].
У «Енциклопедії освіти» самоактуалізація визначається як властивість особистості,
яка виявляється в її прагненні до як найповнішої самореалізації та самовдосконалення,
бажанні бути тим, ким вона може бути [5].
Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що в психологічній науці
існує деяка неоднозначність у трактуванні поняття «самоактуалізація», виділення основних
компонентів її структури і особливостей прояву у різних сферах життєдіяльності. Більшість
науковців сходяться до думки, що поняття «самоактуалізація» та «самореалізація» є
близькими за змістом. Проте, ми вважаємо, що ця думка є дещо однозначною. Адже,
самоактуалізація є показником повноти самореалізації особистості. Вона свідчить про рівень
розвитку самосвідомості, рівень орієнтування в життєвих і соціальних ситуаціях,
можливість, потенційну або наявну, для самоздійснення особистості, ступінь організаційновольової зрілості в керуванні життєвими обставинами і подоланні життєвих труднощів.
Щоб проаналізувати особливості самоактуалізації серед дівчат та хлопців старшого
шкільного віку, ми використали тест (САТ) Е. Шострома для хлопців і дівчат.
За результатами даного тесту, ми можемо зробити висновки про те, що особливості
самоактуалізації хлопців юнацького віку переважають низькі рівні за такими показниками як
орієнтації у часі, гнучкість поведінки, уявлення про природу людини, контактність,
пізнавальні потреби та середній рівень за такими показниками як підтримка, ціннісні
орієнтації, спонтанність, самоповага, самоприйняття, синергія, прийняття агресії,
креативність та загальний рівень самоактуалізації.
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У дівчат переважають середні рівні за такими показниками як гнучкість поведінки,
уявлення про природу людини, контактність, пізнавальні потреби, підтримка, ціннісні
орієнтації, спонтанність, самоприйняття, синергія, прийняття агресії, креативність, загальний
рівень самоактуалізації та високі рівні за показниками орієнтації у часі та самоповаги.
Аналізуючи, особливості самоактуалізації юнаків в залежності від статевої
приналежності, можна сказати, що такі показники як гнучкість поведінки, уявлення про
природу людини, контактність, пізнавальні потреби, підтримка, ціннісні орієнтації,
спонтанність, самоприйняття, синергія, прийняття агресії, креативність, орієнтація у часі,
самоповага та загальний рівень самоактуалізації є більш високими у дівчат.
Досліджуючи особливості психологічного благополуччя опитуваних хлопців та
дівчат, за допомогою шкaли психологiчного блaгополуччя К. Рiфф в aдaптaцiї Т.Д.
Шевеленкової i П.П. Фесенко, ми отримали наступні результати. Опитувані чоловічої статі
мають низькі показники за такими шкалами як позитивні відносини, автономія, управління
оточуючим, особистісне зростання, цілі у житті, самоприйняття та психологічне
благополуччя.
А опитувані жіночої статі мають середні показники за такими шкалами як автономія,
управління оточуючим, самоприйняття та високі показники за шкалами позитивні відносини,
особистісне зростання, цілі у житті та психологічне благополуччя.
Отже, проаналізувавши особливості самоактуалізації юнаків в залежності від статевої
приналежності, можна сказати, що такі показники як гнучкість поведінки,уявлення про
природу людини,контактність, пізнавальні потреби, підтримка, ціннісні орієнтації,
спонтанність, самоприйняття, синергія, прийняття агресії, креативність, орієнтація у часі,
самоповага та загальний рівень самоактуалізації є більш високими у дівчат.
Такі потреби як безпека і надійність, належність до суспільства, почуття власної
гідності та самореалізація є вищими у хлопців.
Такі показники як цілі у житті, процес життя, результативність життя, локус
контролю-Я, локус контролю-життя та осмисленість життя є вищими у дівчат.
За такими показниками як автономія, управління оточуючим, самоприйняття,
позитивні відносини,особистісне зростання, цілі у житті та психологічне благополуччя
дівчата мають вищі показники.
Проаналізувавши результати дослідження ми можемо стверджувати, що особи
жіночої статі мають вищі показники самоактуалізації у порівнянні із чоловіками.
Перспектива подальшого дослідження полягає дослідженні особливостей
самоактуалізації молоді в залежності від особливостей її гендерної приналежності. Це
надасть змогу більш глибоко проаналізувати проблему самоактуалізації не тільки скрізь
призму статевої належності людини, а й за допомогою внутрішніх психологічних
характеристик (гендеру), які є результатом не тільки внутрішнього розвитку самої людини, а
і результатом впливу соціальних стереотипів та упереджень.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ І СТАН ЇХ РОЗВИТКУ В
УКРАЇНІ
Михайленко Ю.О.
студентка 4 курсу НПУ ім. М. П. Драгоманова, член СНТ/НТСА
Журавель Н.М.
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології НПУ ім. М. П. Драгоманова
Ліхенологія – розділ ботаніки, що вивчає лишайники, досліджує їх природу,
таксономічний склад, місце лишайників у системі органічного світу, анатомічну морфологію,
біохімічні, географічні, екологічні і ценотичні особливості симбіозу мікобіонта та
фітобіонта, значення в природі, проблеми використання людиною та охорони лишайників.
Історія вивчення лишайників та становлення ліхенології як науки є цікавим об’єктом для
самостійних досліджень, оскільки вона бере витоки від 317-284 рр. до н.е. [1].
Лишайники (лат. Lichenes) – дуже своєрідна група симбіотичних організмів, тому
досить довго тривала дискусія про їх систематичне положення. Якщо розглядати лишайники
в системі органічного світу, можна виокремити наступні основні періоди в становленні
ліхенології: перший етап характеризується віднесенням лишайників до різних груп рослин,
але найчастіше до групи «мохи», а пізніше до групи «мохів-грибів», у цей період науковими
дослідженнями у даній галузі займалися - Теофрат та дослідник з Німеччини Діленій.
Другий етап тривав від початку наукової діяльності Карла Ліннея до робіт його учня
– шведського ліхенолога Еріка Ахаріуса. Протягом цього періоду лишайники відносили до
відділу Водорості (лат. Algae).
Етап власне ліхенології тривав від робіт батька ліхенології Е. Ахаріуса, до кінця 1980х років. В даний період лишайники розглядалися як окремий відділ рослин – (лат. Lichenes).
Особливим досягненням даного етапу становлення ліхенології як науки було відкриття
Шванденером подвійної природи лишайників. Проте, логічний висновок про місце
лишайників в системі органічного світу став загальноприйнятим лише після 1980-х років
завдяки зусиллям міколога з Англії Девіда Хоуксворса та шведського міколога Ове
Ерікссона. [2].
Сьогодні загально прийнятим є погляд на лишайники як біологічну групу
«ліхенізованих грибів», які виникли поліфілетично в різних групах грибів, що успішно
розпочали співжиття з водоростями. За цією точкою зору лишайники є лише біологічною
групою рослин і тому повинні знайти своє місце в системі грибів. Дослідження що
проводились для вивчення різноманіття лишайників та їх екологічних особливостей беруть
початок з часів Теофраста та тривають до сьогодні.
Витоки досліджень ліхенофлори певних регіонів України датуються 20 століттям,
проводилися вони на базі Харківського університету в околицях Харкова та у Карпатському
регіоні на базі Львівського університету.
В Україні вивчення лишайників тісно пов’язане з іменем науковця Альфреда
Миколайовича Окснера. Ще у 1937 році А.М. Окснер видав «Визначник лишайників
України», що нараховував 334 види ліхенофлори України. Всесвітнє визнання Окснер
отримав після публікації першого тому «Флори лишайників України». Наступний ІІ том був
опублікований трьома випусками: у 1968 році була опублікована “Флора лишайників
України” - 2 том 1 випуск, 1993 року “Флора лишайників України”- 2 том 2 випуск, та у
2010 р. «Флора лишайників України» 2 том 3 випуск. З ім’ям цього професора, відомого
таксономіста і флориста пов’язане заснування спеціальних досліджень ліхенофлори України,
А.М. Окснер є визнаним засновником історичної географії лишайників та ліхеноценології,
професор є фундатором ліхенологічного гербарію НАН України [3].
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Значний внесок у вивчення ліхенофлори України зробили учні А.М. Оксера, зокрема
М.Ф. Маркевич, опублікувавши «Аналіз ліхенофлори Українських Карпат», та унікальне
видання 1982 року «Атлас географічного розташування лишайників Українських Карпат»,
якому і до сьогодні не має аналогів в світі. Маркевич зробила особливо важливий внесок у
популяризацію основ проведення географічного аналізу ліхенофлори, які датуються 1963
роком.
В умовах сьогодення над вивченням флори лишайників України працюють С. Я.
Кондратюк та В. Г. Мартиненко. Науковці у 1990-ті роки видали перші чек листи (checklist –
англ. «анотований список) лишайників України. Вченими було розпочате таксономічне
вивчення різноманіття лишайників з родини Teloschistaceae в світовому маштабі, в
результаті чого описано 12 нових для науки родів та понад 100 нових видів лишайників.
Також Сергій Якович створив оригінальну класифікаційну систему, схему
філогенетичних зв'язків таксонів та процесів еволюції листуватих лишайників родини
Teloschistaceae, що ґрунтується на порівняльному вивченні видової різноманітності у
світовому масштабі. С.Я. Кондратюком був започаткований в Україні напрямок
ліхеноіндикаційного картування стану атмосферного повітря в містах та індустріальних
регіонах — найдешевший та найшвидший метод індикації якості атмосферного повітря.
Зокрема, він розробив та запровадив кілька нових, адаптованих власне для умов України
«індексів чистоти повітря», які обчислюються на основі вивчення лишайникових угруповань,
здійснив оцінку рівня забруднення атмосферного повітря у Львові, Тернополі, Луцьку, ІваноФранківську і в індустріальних районах Львівської та Івано-Франківської областей. За
допомогою підходів, розроблених С. Я. Кондратюком, українські ліхенологи провели оцінку
стану повітря в інших містах та індустріальних регіонах України, зокрема Херсоні,
Чернігові, Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому, Києві [4].
Дуже перспективною співпрацею ліхенологів і фахівців інших дисциплін є
дослідження групи лишайникових речовин (лишайникових кислот). В Україні ці речовини
вивчали з метою таксономічної ревізії певних таксонів. Даним питанням займалися Г.О.
Брунь та М.Й. Радченко під керівництвом О.Б. Блюма.
Електронно-мікроскопічні дослідження лишайників в Україні не мають
систематичого характеру, проте деякі вітчизняні автори неодноразово застовували даний
метод для підготовки ілюстрацій до нових для науки таксонів.
Молекулярно-біологічне вивчення лишайників найбільшого розвитку набуло у 1990-х
роках. Однією з перших праць про ДНК лишайників була праця щодо роду Umbilicaria
вітчизняних вчених Г.П. Кашеварова та О.Б. Блюма у 1986 році. В умовах сьогодення є
кілька визначних центрів що вивчають молекулярно-біологічні особливості лишайників для
філогенетичних та таксономічних цілей (Гельсінкі, Вашингтон, Чикаго). На жаль, в Україні
дані дослідження не знайшли належного розвитку[5].
Крім того, українські вчені зробили значний внесок у дослідження різноманіття
лишайників інших країн, зокрема Середньої Азії (А. М. Окснер), Росії, Далекого Сходу (А.
М. Окснер, М. Ф. Макаревич, І.М. Навроцька, С. Я. Кондратюк), Ізраїлю (І.М. Навроцька, С.
Я. Кондратюк), Австралії та Південної Кореї (С. Я. Кондратюк). На честь українських
вчених-ліхенологів названі такі роди, як Oxneria, Massjukiella, Lazarenkoella, Olegblumia,
Scythioria, Oxnerella, Rusavskia та інші. У цілому відчизняні ліхенологи описали понад 40
родів та 300 видів лишайників і ліхенофільних грибів, нових для науки[6].
В Україні основною установою з питань дослідження лишайників є відділ ліхенології
та бріології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ – один зі структурних
підрозділів Київської школи систематиків та флористів спорових рослин (засники – А. М.
Окснер, О.В. Фомін, та Д.К. Зеров). Основні досягнення підрозділу полягають у проведеннні
критичної ревізії певних таксонів, з 2003 до 2015 років. Вченими була описана одна
підродина (Brownlielloideae, родини Teloschistaceae), 25 родів, більше 170 видів та
внутрішньовидових таксонів лишайників, ліхенофільних грибів і водоростей, здійснено
близько 100 номенклатурних комбінацій та рекомендована оригінальна класифікація
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листуватих лишайників родини Teloschistaceae. Також ліхенологи інституту ботаніки
проаналізували зміни географічного поширення та екологічної приуроченості лісових видів
лишайників у 2050-70 роках що спровоковані кліматичними змінами [7].
Сучасні ліхенологічні осередки представлені також у Херсонському університеті,
засновники якого – М.Ф. Бойко, та О.Є. Ходосовцев, та Ботанічному саду НАНУ. Основою
ліхенофлористичних та таксономічних досліджень є ліхенологічний гербарій Інституту
ботаніки НАНУ, в якому зберігаються понад 70 тис. опрацьованих зразків, а також великі
фонди частково визначених матеріалів [8].
Підсумовуючи, можемо стверджувати наступне: детальне дослідження ліхенофлори
України починається у 1924 році з робіт професора А. М. Окснера. Його наступниками у
дослідженні даного питання є: М.Ф. Маркевич, Я.Б. Блюм та Г.П. Кашеваров, Г.О. Брунь та
М.Й. Радченко.
У процесі дослідження лишайників та становлення ліхенології відбулася зміна
парадигм: на зміну положенню, у якому йдеться про те що «лишайники є симбіотичними
асоціаціями грибного та водоростевого партнерів», виступає альтернатива – «лишайники є
мікроекосистемами для декількох видів біонтів».
Сьогодні над вивченням лишайників флори України, дослідженням їх природи,
таксономічного складу та місця лишайників у системі органічного світу активно працюють:
професори С. Я. Кондратюк та В.Г Мартиненко, О.Є. Ходосовцев, доценти А.Б. Громакова та
В.В. Дармостук. Цей напрямок дуже цікавий, можна сказати, що недостатньо вивчений і
тому потребує підготовки нових молодих науковців.
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1
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України,
вул. Центральна буд. 68, с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл., 08853
Пшениця є головною хлібною культурою України. В умовах сучасних ринкових
відносин врожайність та якість зерна пшениці відіграють важливу роль як для аграріїв, так і
для країни в цілому. Найбільш дешевим, результативним та екологічно чистим чинником
зростання виробництва продукції рослинництва є селекція. Саме тому низкою наукових
установ постійно ведеться селекційна робота зі створення високоврожайних, стійких до
несприятливих факторів навколишнього середовища та з вагомими показниками якості зерна
сортів пшениці.
Важливим завданням аграрного виробництва нині залишається підвищення рівня
врожайності сільськогосподарських культур та покращання якості продукції. Це актуально у
зв’язку із швидким зростанням чисельності населення Землі і чітко вираженою тенденцією
нестачі якісних продуктів харчування рослинного походження. Пшениця є основним
продуктом харчування людей більш ніж 50 країн світу, де проживає понад 1,5 млрд. чоловік.
Світова практика показала, що схрещування географічно віддалених форм – дуже
результативний метод селекції, проте успіх роботи багато в чому залежить від правильного
підбору компонентів схрещувань, тобто від вихідного матеріалу для гібридизації. Досвід
світової та вітчизняної селекції показує, що для створення сортів пшениці м’якої, які
відповідають вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва важливим є
необхідність використання генетично віддалених форм. При цьому донором корисних ознак
(високого вмісту білка, клейковини, лізину та ін.), стійкості проти збудників хвороб та
шкідників часто постають дикі, напівдикі та забуті нині форми.
Спельта (Triticum spelta L.) є однією з найдавніших зернових культур у
рослинницькому арсеналі людства. Незважаючи на нижчу врожайність, ці культури більш
корисні та мають вищу ціну як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Спельта
містить більше білка, клітковини, ненасичених жирних кислот, ніж звичайна пшениця. Білок
клейковини цих пшениць містить 18 незамінних амінокислот, які не можна отримати із
тваринною їжею. Більше того, корисні речовини зерна швидко засвоюються організмом.
Особливі розчинні вуглеводи (полісахариди) мають здатність зміцнювати імунну систему
людини. Людям, які страждають алергією на глютен, можна включати спельту у свій раціон
харчування. У цих культур більш високий вміст заліза та вітамінів групи В, ніж у звичайній
пшениці. Водночас невисока урожайність, складність обмолоту, тривалий вегетаційний
період є тими факторами, які перешкоджають її значному поширенню.
Однак, враховуючи той факт на постійне зростання конкурентоспроможної продукції
харчування, зокрема, її технічного та якісного рівня актуальним є селекційне поліпшення
Triticum aestivum L., спорідненими її видами. Розв’язання цієї важливої комплексної науковоселекційної проблеми визначає актуальність досліджень.
Дослідження проведені у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла
НААН України (МІП) впродовж 2020/21 р. у лабораторії селекції озимої пшениці. Вихідним
матеріалом слугували сорти Triticum spelta L., Національного центру генетичних ресурсів
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рослин України, які висівали на ділянках з площею 0,3 м2 сівалкою СКС-6-10 (повторність
4-х разова).
Погодні умови досліджуваного року (вересень – грудень 2020 р.) значною мірою
варіювали за температурним режимом і кількістю опадів, що дало можливість отримати
достовірні дані з приводу виявлення потенціалу цінних господарських ознак у час
призупинення осінньої вегетації спельти.
В умовах центральної частини Лісостепу України здійснено аналіз батьківських форм
пшениці Triticum spelta L., а саме таких сортів, як Зоря України та Європа у порівняні з
стандартом Подолянка (Triticum aestivum L.). Визначені біометричні показники розвитку
рослин досліджуваних сортів на час призупинення осінньої вегетації подані в таблиці 1.

Кількість стебел,
шт.

Довжина
первинної
кореневої
системи, см

Вага сирої та
сухої маси
рослини, г

16,4 ± 2,1

1,70

3,4 ± 0,7

Зоря України

88,0 ± 1,5

23,5 ± 1,8

1,95

6,9 ± 1,2

Європа

86,0 ± 1,3

21,2 ± 1,7

1,90

7,4 ± 1,4

0,351
0,092
0,671
0,142
0,791
0,152

Етап органогенезу
(Ф. М. Куперман)

Висота рослин, см

92,0 ± 2,0

Довжина конуса
наростання, мм

Схожість рослин,
%

Подолянка
(стандарт)

Вміст цукрів у
вузлі кущіння, %

Сорт, стандарт

Таблиця 1
Біометричні показники рослин пшениці сортів Triticum spelta L. під час призупинення
осінньої вегетації 2020 р.

48,7 ± 1,2

0,38 ±0,02

ІІ

35,5 ± 0,8

0,33 ±0,01

ІІ

44,3 ± 0,6

0,51 ±0,02

ІІ

Примітка: 1 (чисельник) – середня сира маса рослин; 2 (знаменник) – середня суха
маса рослин.
Стан озимих посівів після припинення осінньої вегетації відіграє значну роль у їхній
перезимівлі, а загартування до несприятливих метеорологічних умов зимового періоду є
визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для
оцінки стану посівів впродовж зимівлі що є одним із основних процесів, який забезпечує
виживання рослин і майбутній урожай. В основі загартування рослин лежить насамперед
метаболізм речовин вуглеводної природи. Накопичення цукрів у рослинах озимих культур
під час загартування є необхідним фактором, що значною мірою визначає рівень підготовки
до перезимівлі. Досліджувані сорти Triticum spelta L. мали переваги у порівнянні із
стандартом Triticum aestivum L. за ознаками, як «висота рослин» і «довжина первинної
кореневої системи». Сорт Європа, вирізнили за «довжиною конуса наростання», що на
0,13 мм вищий від сорту у Подолянки, а за «вмістом цукрів на вузлі кущіння» майже її
дорівнював. Виявлено здатність до накопичення більшої біомаси рослинами сортів Triticum
spelta L. у порівнянні із рослинами стандарту Triticum aestivum L., під час призупинення
осінньої вегетації.
Метою наших подальших досліджень із селекції пшениці озимої є наступне залучення
досліджуваних сортів Triticum spelta L. до гібридизації Triticum aestivum L. для створення
сортів різного харчового використання з підвищеними адаптивними властивостями, високою
продуктивністю та цінними показниками якості зерна.
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О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Моисейчик Э.А.
к.п.н., доцент
Сидоревич П.Ф.
преподаватель
Сулейманова М.И.
старший преподаватель
Ягляк В.И.
преподаватель
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь
Неблагоприятная тенденция в динамике здоровья детей и молодежи диктуют
необходимость поиска различных путей, направленных на улучшение физического
состояния организма человека. По данным медиков, за время учебы в вузе 7-8% студентов
приобретают кишечно-желудочные заболевания, 12-13% – нервно-психические, у 26-28%
отмечается сердечно-сосудистая недостаточность. К окончанию вуза у 60-65% студентов
ухудшается физическое состояние [1].
Необходимость разработки и реализации исследовательского проекта связана прежде
всего с особенностями развития нашего общества, его реформированием, новым
формирующимся образом жизни людей, повышением значимости личностной физической
культуры, рациональным использованием свободного времени, развитием высшей школы и
ее основной составляющей – студенческой молодежи [2].
Цель исследования – получить социологическую информацию об отношении
студентов вуза к рациональному использованию свободного времени в организации
здорового стиля жизни студенческой молодежи. Разработать практические рекомендации по
совершенствованию занятий по физической культуре и спорту.
По данным исследования, около 68% студентов занимаются физической культурой и
спортом во внеучебное время. Регулярность занятий физическими упражнениями
следующая: от случая к случаю – 25,5% (юноши – 22,7% и девушки – 27,0%), 1-2 раза в
неделю – 30,4% (юноши – 21,8% и девушки – 35,2%), 3-4 раза в неделю – 23,5% (юноши –
27,3% и девушки – 21,4%), ежедневно – 15,0% (юноши – 20,9% и девушки – 11,7%),
постоянно – 3,6% (юноши – 5,5% и девушки – 2,6%), круглый год – 2,0% (юноши – 1,8% и
девушки – 2,0%).
Здоровый образ жизни включает в себя широкий аспект занятий, в том числе такое
объемное понятие как физкультурно-спортивную деятельность (ФСД) – деятельность,
направленную на физическое, нравственное, духовное совершенствование человека
средствами физической культуры и спорта. Причинами, побуждающими студентов
заниматься ФСД являются:
1. оптимизировать вес, улучшить фигуру – 44,4%;
2. повысить физическую подготовленность – 37,9%;
3. снять усталость и повысить работоспособность – 21,9%;
4. вовремя получить зачет по физическому воспитанию – 19,3%;
5. воспитать волю, характер, целеустремленность – 17,0%;
6. добиться спортивных результатов – 5,2%.
Основные выводы исследования:
1. Лишь небольшая часть студентов, рационально использует свободное время.
2. Большинство студентов положительно оценивают занятия физкультурноспортивной деятельностью.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ШИЗОФРЕНИИ
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В статье рассматривается значение социальных факторов в возникновении и течении
психотических заболеваний. Основываясь на зарубежных профессиональных исследованиях,
он оценивает качество жизни людей, страдающих шизофренией, и их социальный прогноз. В
то же время в статье мы указываем на недостатки, связанные с сокращением количества
больничных психиатрических отделений за границей и попытками изучить и предотвратить
подобные процедуры в предстоящей трансформации больничных палат в Словакии.
Ключевые слова: Бездомность. Маргинализация. Семья. Шизофрения. Социальный
аспект
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Запорізький національний університет
Сьогодні соціальні мережі – це не тільки інформаційно-розважальний майданчик, а й
ефективний спосіб промоції, тому помітно зростає їх значення для бізнесу, де дуже велике
значення мають імідж та репутація. Водночас рівень довіри до інформації, отриманої із
соцмереж, набагато вищий. Усе це дає власникам бізнесу чудові можливості для
ефективного просування свого товару чи послуг у соціальних мережах.
Тобто соціальні мережі допомагають будувати стабільні та довгострокові відносини із
споживачами, керувати репутацією компанії, впливати на споживчу аудиторію, якісно
інформувати її, підвищувати рівень продажів та розв’язувати безліч інших нагальних завдань
бізнесу. Загалом поняття соціальний медіа маркетинг (Social Media Marketing, SMM) – це
особливий важіль інтернет-маркетингу, який має за мету просування товару, послуги,
компанії чи бренду і вирішення інших бізнес-завдань використовуючи соціальні медіа. Він
дає змогу компаніям впливати на цільову аудиторію та обирати платформи, де саме ця
аудиторія більша. А головною платформою для SMM виступають соціальні мережі [1, с. 79].
У всьому світі аудиторія соціальних мереж із кожним роком невпинно зростає. У 2019
р. понад 2,5 мільярда осіб у всьому світі були активні в соціальних мережах. На початку 2020
року найпопулярнішими соціальними мережами в Україні були Facebook (58 % від усіх
опитаних), YouTube (41 %), Instagram (28 %) і telegram (14 %). Про це свідчать офіційні
дані опитування, яке проводила компанія Research & Branding Group. Менш популярними є
такі соціальні мережі, як Вконтакте (7 %), Одноклассники (6%), twitter (5 %) і Linkdn (1 %)
[3].
Можна виокремити основні принципи маркетингу в соціальних мережах, якими варто
керуватись при розроблені стратегії просування продукту. Це такі принципи, як:
- Слухати. Необхідно адекватно сприймати критику та побажання споживачів.
- Фокусувати. Зосередження стратегії компанії на створенні сильного бренду «якість
важливіша за кількість» однозначно приведе до успіху.
- Якості. Краще тисяча он-лайн відвідувачів, які читають та говорять про контент,
що стосується підприємства з іншими, ніж мільйонна аудиторія, яка чекає на наступну акцію
- Терпіння. Активність повинна мати регулярний характер, адже стовідсотковий
успіх не приходить миттєво, треба довго і наполегливо працювати.
- Прогресії. Робота над контентом та позитивні дискусії із споживачами стануть
потужним двигуном прогресу розповсюдження інформації про вас.
- Впливовості. При публікуванні якісного контенту є можливість зацікавити у
співпраці лідерів-послідовників, які мають вплив на ринку та володіють якісною аудиторією.
- Цінності. Необхідно додавати цінності спілкуванню із споживачами, створюючи
цікавий контент і розвиваючи відносини з авторитетними користувачами. З часом ці люди
стануть каталізатором «сарафанного» маркетингу для бізнесу.
- Доступності. Необхідно постійно завантажувати нові публікації і брати участь у
бесідах, інакше аудиторія може замінити компанію, якщо та зникне на довгий час [1, с. 79].
Загалом визначають кілька факторів, які впливають на віральність інформації у
соціальних мережах:
˗ емоції викликані публікацією. Більш емоційні та позитивні матеріали частіше
поширюються соцмережами;
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˗ життєво важлива інформація. Користувачі соцмереж емоційно реагують на
інформацію, яка стосується найосновніших потреб (відповідно до піраміди Маслоу), подій,
які істотно впливають чи можуть уплинути на їхнє життя тощо;
˗ корисність інформації. Користувачі поширюють матеріали, які можуть бути
корисними, цінними та практичними. Зазвичай така інформація подається і поширюється у
вигляді списків та коротких нотаток, переліків чи інструкцій;
˗ найсвіжіша інформація. Першість у публікації ексклюзивної інформації
спричинює зазвичай її велику популярність серед користувачів мереж.
При розробці SMM-стратегії необхідно пройти декілька етапів:
1) визначити сильні та слабкі сторони товару/послуги з погляду споживачів;
2) визначити мету SMM-стратегії (підвищення впізнаваності бренду, залучення
трафіку на свій сайт, збільшення доходу за рахунок підписок/реєстрацій або продажів,
підвищення залученості цільової аудиторії з брендом, збільшення частоти згадувань у пресі
тощо);
3) провести аналіз цільової аудиторії (уподобання та поведінка цільової аудиторії
змінюються частіше і швидше, ніж здається);
4) провести аналіз конкурентів (контент, ведення спільноти, просування);
5) визначити тренди (зміни у соціальних мережах, найбільш затребуваний вид
контенту, актуальність чат-ботів тощо);
6) зробити якісний контент (він повинен відповідати змісту і темі запитів
користувачів, читабельним, мати смислову унікальність)
7) визначитися з просуванням (соціальні мережі, тематичні спільноти, лідери ніші
тощо);
8) сформувати контент-план (зробити опис постів для соцмереж і дати їх виходу);
9) зробити вірусний контент (питання та опитування, вікторини та тести, мотиваційні
повідомлення, лайфхаки, інфографіка, цікаві відео);
10) спланувати контроль (відстеження результату: охоплення, кількість кліків,
хештегів, органічна та платна залученість тощо) [4, c. 23].
Будь-які маркетингові інструменти мають свої підводні камені, так само є переваги та
недоліки використання «Social Media Marketing». Перевагами є:
1. Поступове створення іміджу через постійне ведення соціальної сторінки, тому
реклама не сприймається як нав’язлива.
2. SMM може охопити людей, які проживають на великій території у географічному
плані, тому з’являється можливість впливати на більшу аудиторію.
3. Можна налаштовувати таргетингову рекламу, тобто вибирати саме ту цільову
аудиторію, яка цікавить бізнес. Також можна більше дізнатись про свою цільову аудиторію,
яка підходить саме певному бізнесу.
4. Вартість рекламних послуг відносно менша, ніж інші варіанти розміщення реклами
(телебачення, друковані ЗМІ).
5. Наявності зворотного зв’язку зі споживачами для того, щоб швидко реагувати на
їхні побажання та зауваження (люди люблять коли їх помічають).
Основними недоліками маркетингу в соцмережах є:
1. «Фітбек» не одразу, а через певний час. Щоб отримати бажані результати, треба
витратити багато часу на очікування
2. Необхідність постійного оновлення контенту, аби залишатись актуальним для
споживачів.
3. Вартість рекламної кампанії неможливо точно розрахувати, оскільки на ціну
впливає багато чинників.
4. Просування в соціальних медіа не підходить всім брендам та видам послуг
5. Високий рівень конкуренції, адже споживач з легкістю може знайти сторінку до
конкурента та перейти на неї [2, c. 166].
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Головний тренд в соціальному маркетингу, який ми бачимо впродовж останніх років,
це велика ступінь «олюднення» як контенту, так і методів роботи. Агресивний і просто
прямий маркетинг поступово перестає діяти. Таким чином, питома вага соціальних мереж у
списку всіх маркетингових інструментів для бізнесу переконливо зростає, адже в соціальних
мережах постійно перебуває масштабна аудиторія потенційних споживачів. Враховуючи
інтернетизацію населення України, в тому числі через пандемію коронавірусу і карантинні
заходи уряду країни – переведення всіх можливих зв’язків в режим «онлайн», бізнес має
приділити максимум уваги просуненню свого товару за допомогою соціальних мереж, як
особливо ефективного інструменту маркетингу.
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАХОДІВ З
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ
Музира Є.О.
Магістр, Вінницький національний технічний університет
Сич В.О.
Магістр, Вінницький національний технічний університет
Існуючі тенденції розвитку людства з розширенням уявлень про рівень і якість життя
вимагає істотних ресурсних витрат, в тому числі зростання енергоспоживання. Виходом з
даної ситуації може з'явитися пошук нових дешевих джерел енергії або впорядкування
існуючого режиму споживання з вишукуванням прихованих резервів. У зв'язку з цим світова
громадськість змушена ставати на шлях економії.
Відповідно до сучасних нормативно-технічних вимог до об’єктів нерухомості все
актуальнішою постає проблема вивчення і поліпшення теплотехнічних показників
огороджувальних конструкцій елементів будівель. Серед існуючих інженерно-технічних
заходів найбільш поширеними є реалізація проектних рішень з термомодернізації будинків
[1-2]. Передумови запровадження таких заходів насамперед диктує вартість енергоносіїв на
ринку, адже від їхньої вартості залежить вартість витрат на опалення будівлі і відповідно –
терміни окупності капіталовкладень для покращення експлуатаційних характеристик будівлі
[3-4].
Реалізація технологічних рішень з термомодернізації існуючих житлових будівель,
підвищення рівня умов проживання мешканців – це складне економічне завдання, яке
потребує розроблення державної концепції. За даними досліджень закладів Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, втрати
теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження показано на рисунках 1.

Рисунок 1 – Розподіл втрат теплової енергії для елементів огороджувальних конструкцій
будинку
Інженерно-технічні заходи з термомодернізації огороджувальних конструкцій
передбачають використання будівельних матеріалів з низькими показниками
теплопровідності. Набуває популярності серед будівельної практики використання стінових
виробів отриманих на основі неорганічних в’яжучих речовин [5-6]. Такими будівельними
матеріалами є легкі та ніздрюваті бетони, особливістю яких є можливість значно зменшити
масу елементів будівель та споруд, скоротити витрату основних будівельних матеріалів,
знизити енергоємність та вартість будівництва.
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Зростання міцності ніздрюватих бетонів може вирішуватись ефективними
традиційними технологічними прийомами - за рахунок використання комплексних хімічних і
активних мінеральних добавок [7]. Якщо природні мінеральні добавки потребують
додаткових капітальних затрат на їх виробництво, то накопичені у відвалах
теплоелектростанцій золошлакові відходи є доступним сировинним компонентом
будівельних сумішей [8].
Серед відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з використанням
техногенних відходів відсутні комплексні підходи до поєднання в технологічному циклі
декількох різновидів техногенних продуктів [9]. Складність таких процесів пояснюється
насамперед необхідністю попередньої підготовки компонентів сировинних сумішей, так як
вони різняться за своїми фізико-хімічними властивостями. Існуючі технології використання
компонентами будівельних сумішей техногенних матеріалів пов’язані з необхідністю їх
глибокої очистки, термічної обробки, застосування фізико-механічних процесів активації і
зміни гранулометрії, що суттєво призводить до подорожчання кінцевого продукту [10-11].
Використання золо-шлакових відходів як заповнювача у складі формувальних
розчинів ніздрюватого бетону є одним з перспективних шляхів ресурсозбереження. Золивиносу набули достатньої популярності при виготовленні будівельних розчинів і бетонів як
активні добавки і заповнювачі. Наявність на поверхні частинок золи склоподібної оболонки
потребує застосування додаткових фізико-механічних і фізико-хімічних технологічних
процесів для покращення фізико-хімічних взаємодій частинок золи з в’яжучими [12].
Запропонована авторами [13-15] комплексна технологія виробництва конструкційнотеплоізоляційних стінових виробів з використанням промислових відходів дозволяє значно
розширити сировинну базу для підприємств-виробників. Ресурсозберігаюче виробництво
передбачає застосування фізико-механічної і механо-хімічної активації техногенних
продуктів з отриманням комплексних в’яжучих систем за рахунок інтенсифікації процесів
структуроутворення дрібнозернистого бетону. Результати досліджень комплексного
використання золи-виносу, фосфогіпсів, портландцементу і дрібнозернистого карбонатного
заповнювача забезпечили отримання теплоефективних стінових матеріалів [16-18]. В
таблиці 1 наведено основні характеристики отриманих будівельних виробів.
Таблиця 1 - Фізико-механічні властивості стінових матеріалів ніздрюватих структур
№
складів
3
4
5
6
7
8

Середня.
густина.
кг/м3
920
860
880
1000
1020
1050

Границя. міцності при
стисканні Rcт, МПа
2,5
2,4
2,5
2,76
2,82
2,9

Коефіцієнт
конструкт.
якості,
0,147
0,149
0,14
0,13
0,13
0,124

Коефіцієнт
теплопровідності,
Вт/м·оС
0,31
0,28
0,29
0,35
0,36
0,37

В запропоновані авторами технології виготовлення теплоефективних будівельних
матеріалів отримано комплексне вирішення проблем економічності та екологічності будівельних виробів. Крім того використання таких технологій сприятиме скороченню витрат
традиційних енергозатратних в'яжучих для будівельних розчинів та бетонів.
Ресурсозберігаючі технології отримання нових стінових матеріалів на їх основі
задовільнятиме основним вимогам до будівельних матеріалів: нормовані показники міцності,
підвищені водостійкість, вологонепроникність та морозостійкість.
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ЧАСТОТА ОБНАРУЖЕНИЯ ГРИБОВ РОДА CANDIDA И HELICOBACTER PYLORI В
МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЯХ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Мурадова С.А.
Гаджиева С.В.
Гурбанова С.Ф.
Азербайджанский Медицинский Университет, Баку
кафедра медицинской микробиологии и иммунологии
Актуальность: Язвенная болезнь желудка – это хроническое рецидивирующее
заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, при котором в
результате нарушения нервных и гуморальных механизмов, регулирующих секреторнотрофические процессы, под воздействием соляной кислоты и пепсина в желудке и
двенадцатиперстной кишке образуются язвы. Признанным основным этиологическим
агентом язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки является микроаэрофильная
грамотрицательная бактерия - H.pylori [5.Nwozor C., 2013]. С другой стороны,
возбудителями перфоративной гастродуоденальной язвы также были идентифицированы и
Candida spp., а не H. pylori, который считают его основной причиной [1.Bollo J. et al. 2009;
2.Gupta N. 2012; 4.Naved M.M. et al., 2017; 6. Sasaki K., 2012]. Также было обнаружено, что
эти два микроорганизма чаще встречаются в ассоциации при гастроинтестинальных
заболеваниях, например, H. pylori был обнаружен в биоптате, взятом из крупных размеров
язвы у основания желудка, вместе с гифами C. albicans и C. kefyr [3. İnce A.T. et al., 2014].
Известно так же, что при взаимодействии грибов рода Candida с другими видами
микроорганизмов могут возникать неоднозначные взаимоотношения, которые способны
оказывать влияние на течение инфекционного процесса [8.Wang Z.K. et al, 2014]. Также
имеются сведения о том, что вакуоли внутри клеток грибов ведут себя как
специализированная ниша для H. pylori [7.Siavoshi F., Saniee P.,2014].
Таким образом, согласно многочисленным научным исследованиям, Candida и H.
pylori являются наиболее распространенными микроорганизмами, обнаруживаемыми при
желудочно-кишечных инфекциях, и обсуждения об их роли в образовании язв все еще
актуальны. Но вследствие того, что результаты исследований по изучению взаимодействий
между этими двумя микроорганизмами противоречивы, дальнейшие поиски представляют
особенный интерес.
Цель исследования: С учетом вышеизложенного, мы изучали частоту встречаемости
H.pylori и грибов Candida в микробиоте желудка и двенадцатиперстной кишки при язве, а
также их ассоциации с другими микроорганизмами.
Материалы и методы: Было проведено классическое бактериологическое
исследование материала резекции, взятого во время операции у 44 пациентов с язвой
желудка и 12-перстной кишки. Идентификация выделенных культур микроорганизмов
проводилась на основании результатов изучения морфологических, культуральных и
биохимических свойств. Для культивирования H.pylori использовали brucella agar с 5%-ной
консервированной кровью и специальные среды для хеликобактерий.
Результаты: В составе микробиоты исследуемого биоматериала в 72,7% случаев
были выделены грибы рода Candida, среди которых C.albicans составили 58,8%. В 34,1%
случаев в исследуемом биоматериале обнаруживали H.pylori.
В случае встречаемости видов рода Candida в микробиоте желудка в 66,7%, а в
микробиоте 12-перстной кишки – в 85,7%, частота встречаемости H.pylori в микробиоте
желудка составила 30%, в микробиоте 12-перстной кишки - 42,9%. Также в микробиоте
желудка Candida spp. обнаруживали в виде монокультуры в 3,3% случаев, а в микробиоте

148

двенадцатиперстной
кишки
не
выявляли.
H.pylori
микробиоте
желудка
и
двенадцатиперстной кишки и вовсе не обнаруживался в монокультуре. Указанные
микроорганизмы определяли не только в ассоциациях друг с другом, но и в ассоциациях с
другими микробами. Двухкомпонентные ассоциации этих микроорганизмов обнаруживались
в желудке в 60% случаев, в 12-перстной кишке – в 33.3% случаев, трехкомпонентные же
ассоциации были выявлены в желудке в 10%, а в 12-перстной кишке в 21,4% случаев.
Двухкомпонентная Candida spp.- H. pylori ассоциация обнаруживалась в желудке в
16,7%, а в двенадцатиперстной кишке – в 21,4%. Трехкомпонентная же ассоциация Candida
spp.-H.pylori-E.coli была обнаружена в 10% случаев в желудке и в 7,1% случаев в
двенадцатиперстной кишке. Трехкомпонентная ассоциация Candida spp.-H.pylori-P.mirabilis
не обнаруживалась в микробиоте желудка, но выявлялась в 14,3% случаев в
двенадцатиперстной кишке.
Также в
микробиоте желудка обнаруживались двухкомпонентные ассоциации
Candida spp.-E.coli (20%), Candida spp.-P.mirabilis (16,7%) и H.pylori-Staphylococcus spp
(3,3%). В двенадцатиперстной кишке двухкомпонентные ассоциации Candida spp.-E.coli и
Candida spp.-P. mirabilis составили 21,4%.
Следовательно, в микробиоте желудка ассоциация Candida spp.-Helicobacter составила
26,7%, ассоциация с Candida spp.-non-Helicobacter составила 40%. Ассоциация Candida spp.Helicobacter и Candida spp.-non-Helicobacter в микробиоте двенадцатиперстной кишки
составила 42,9% в обоих случаях. Ассоциация между H. pylori и другими бактериями в
желудке была обнаружена в 3,3% случаев, и не была обнаружена в двенадцатиперстной
кишке. В целом ассоциации Candida - H. pylori, Candida и другие бактерии, ассоциации и H.
pylori с другими бактериями составили 34,1%, 27,3% и 6,8% соответственно.
Выводы: Таким образом, было установлено, что Candida spp. наиболее частый
микробный агент,
выделяемый из резекционного материала при язве желудка и
двенадцатиперстной кишки, нежели H.pylori, при этом доминирующим видом в этом случае
являлся С. albicans. Также выяснено, что Candida spp. чаще обнаруживаются в ассоциации с
H.pylori. Явно неоднозначна роль ассоциаций между этими двумя микроорганизмами в
развитии язв желудка и 12-перстной кишки, поэтому более глубокое изучение
взаимоотношений между данными
микроорганизмами в дальнейшем представляется
особенно значимым.
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Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України,
вул. Центральна буд. 68, с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл., 08853;
Якість насіння є одним із основних чинників, що забезпечує високій і стабільний
урожай зернових культур. Через насіння можуть поширюватися збудники хвороб, що
спонукають до погіршення цінності самого матеріалу, та в подальшому знижують
продуктивність рослин. Мікрофлора, що є на насінні пшениці може бути сапрофітною
(пеніцили, мукор, альтернарія, аспергіли та ін.) і патогенною (сажка, фузаріоз,
гельмінтоспоріоз, септоріоз тощо). Серед комплексу найбільш розповсюджених і шкідливих
хвороб особливе місце займає фузаріоз колосу. У результат фузаріозного ураження колосся
пшениці озимої зменшується кількість насінин у колосі, маса 1000 зерен, знижується
схожість і частково відмирають сходи. Зараження рослин відбувається за температурним
режимом від 3 до 35 ºС, оптимум становить 15–22 ºС та вологості ґрунту понад 40 %.
Альтернаріози спричиняють плямистість листків, загнивання сходів, пригнічують
проростання насіння. Головна небезпека, яку приховує в собі присутність видів Alternaria в
зерні, це «забруднення» сільськогосподарської продукції вторинними токсичними
метаболітами гриба.
Дослідження аналізу інфекції насіння сортів пшениці озимої у різних зонах їх
вирощування потрібні для виявлення збудників хвороб, для точного вибору засобів захисту
чи для використання в органічному землеробстві на екологічні цілі. Дані вивчення базуються
на стимулюванні розвитку мікроорганізмів у лабораторних умовах, що дозволяє встановити
вид збудника та ступень його ураження.
Мета дослідження полягала у встановленні особливостей стійкості нових сортів
пшениці озимої до збудників хвороб мікрофлори насіння в умовах центрального (ЦЛ –
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла та північно–східного Лісостепу (ПСЛ –
ДП «ДГ «Правдинське МІП») України. Фітоекспертизу насіння пшениці озимої провели на
різних сортах миронівської селекції: МІП Лакомка, Аврора миронівська, МІП Фортуна, МІП
Лада, МІП Ювілейна у порівнянні з стандартом залежно від попередника (соя, соняшник) та
два строки сівби (вересень, жовтень).
Проаналізували по 100 шт. (повторність 3-х разова) насінин озимої пшениці кожного
сорту. Епіфітну мікрофлору зерна визначали через місяць після збору врожаю пшениці.
Фітоекспертизу насіння досліджували методом висіву на поживне середовище картопляноглюкозного агару (О. В. Бабаянц, Л. Т. Бабаянц, 2014 р.). Кліматичні умови 2020 р. виявили
більш сприятливими для розвитку грибів роду Alternaria. Кількість зерен інфікованих даним
збудником, у насінні сортів зони ЦЛ варіювали від 8 до 98 %, а в зоні ПСЛ – від 34 до 80 %.
У сорту МІП Лада в умовах ЦЛ (перший строк сівби) після попередника соя виявлено
найменше ураження альтернаріозом 8 %, у ПСЛ – МІП Лакомка (34 %).
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Приховану форму інтенсивності ураження (%) насіння пшениці роду Fusarium
досліджуваних генотипів визначали окомірно, що характеризував ступінь стійкості або
сприйнятливості. До збудника Fusarium реакція на інфекцію патогена варіювала від стійкості
до слабкої сприйнятливості. Сорти : МІП Ювілейна, Аврора миронівська, МІП Фортуна
(після попередника соя) виявили кращі результати – візуально ураження було незначним (2–
8 %) стосовно обох хвороб в умовах ЦЛ та ПСЛ.
Таким чином, у результаті дослідження насіння сортів пшениці озимої у лабораторних
умовах, вирощених у частинах ЦЛ і ПСЛ після попередників соя та соняшник, виділено
генотипи з різним ступенем стійкості як до збудників обох хвороб, так і до кожного окремо.
Кращі з них рекомендовані як джерела стійкості та залучені в селекційну роботу.
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ФАКТОРИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ
Назаренко І.М.
викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна
Рівень володіння англомовним говорінням для майбутніх інженерів програмного
забезпечення є передумовою ефективного працевлаштування і подальшого професійного
розвитку. У більшості випадків студенти цієї спеціальності володіють терміносистемою
програмування на достатньому рівні, щоб зрозуміти текст. Що ж стосується англомовного
говоріння, часто виникають складнощі. Тож, розглянемо умови для проведення ефективного
заняття з навчання майбутніх інженерів програмного забезпечення англомовного говоріння.
Варто зазначити, що іноді, попри впровадження викладачами нових підходів, або
застосування ними інноваційних методів, не кожне заняття з розвитку англомовного
говоріння проходить ефективно через низку причин. Перш за все, говоріння є складною з
психологічної точки зору діяльністю, яка потребує готовності до спілкування
і
інтерактивних здібностей студентів. Тож, розглянемо фактори, які впливають на проведення
ефективного заняття з розвитку умінь англомовного говоріння.
Успішність проведення занять з навчання говоріння передбачає урахування наукових
даних про процес опанування мовленням. Дослідники виокремлюють три категорії факторів,
які полегшують або ускладнюють процес говоріння. Серед них: когнітивні, афективні (або
емоційні) та виконавчі. [1, стор.25].
До когнітивних факторів належать ознайомленість студентів із тематикою
спілкування, чим більше студент знає про тему, що обговорюється, тим більше вірогідність
успішного продукування висловлювання. Наступним фактором є обізнаність із жанрами
спілкування та їх особливостями. На процес говоріння значно впливає присутність знайомих
чи незнайомих людей в аудиторії, чим більш знайомою є аудиторія, тим легше спілкування.
Ще одним когнітивним фактором є складність повідомлення, яке необхідно донести до
аудиторії. Якщо студент має описати якесь складне явище чи процес при відсутності
можливостей проілюструвати, звичайно це ускладнюватиме говоріння.
Афективні (або емоційні) фактори включають ставлення студентів до тематики, яка
обговорюється. Позитивне ставлення полегшує процес говоріння. Відчуття страху та
занепокоєння супроводжує мовця і може вплинути негативно на повідомлення.
Виконавчі фактори включають спосіб спілкування, чи воно відбувається
безпосередньо віч на віч, чи це телефонна розмова тощо. Залучення інших людей до
спілкування і ступінь залучення кожного окремого студента значно впливає на ефективність
здійснення ними висловлювань, оскільки чим більше виконавців, тим менше психологічне
навантаження. Час на підготовку також належить до виконавчих факторів, чим більше часу
на підготовку, тим складніше продукувати англомовне висловлювання. Наявність
відволікаючих факторів також може негативно сплинути на процес говоріння.
Окрім того, говоріння іноземною мовою ускладнюється інтерференцією рідної мови,
відсутністю достатньої кількості зразків мовлення та недостатнім рівнем володіння
граматичними та лексичними навичками.
Підсумовуючи, можна зазначити, що працюючи над збільшенням ефективності
навчання говоріння майбутніх інженерів програмного забезпечення, варто враховувати
наведені вище фактори. Виходячи з цього, очевидним є те, що ефективне заняття з навчання
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говоріння проходить в умовах позитивної атмосфери спілкування, де відчувається підтримка
викладача і студентів в групі. Завдання для виконання у групі чи парі значно зменшують
психологічне навантаження, тож варто передбачити різні форми роботи на занятті,
включаючи групові завдання з підготовки презентацій чи доповідей англійською мовою.
Важливим фактором є обізнаність з тематикою спілкування, тож необхідно подбати про
належне представлення теми, що обговорюватиметься, бажано представити аудіо чи відео
зразок мовлення в її межах. Це впливатиме на ініціативність і активність студентів під час
роби, що є надзвичайно важливим для розвитку умінь у говорінні. Варто передбачити
яскраві прийоми презентації нового лексичного і граматичного матеріалу для його
подальшого використання щоб зменшити труднощі, пов’язані з вибором матеріалу для
мовлення. Важливу роль відіграє тактовне виправлення помилок студентів викладачем.
Список літератури:
1. Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. Harlow, England: Longman.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ ГРАВІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Назаренко Н.М.
асистент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
ім. І. Сікорського»
У літературі [1-3] відсутні будь-які експериментальні дослідження авіаційної
гравіметричної системи з двоканальним п’єзоелектричним гравіметром (ДПГ) в якості
чутливого елементу на борту літального апарату (літака). Тому метою даної роботи є
розробка дослідження авіаційної гравіметричної системи на борту літального апарату.
Під час експериментальних досліджень авіаційної гравіметричної системи з ДПГ на
літаку ІЛ-18 (полігон “Анапа”) можуть використовуватись такі компоненти авіаційної
гравіметричної системи.
1. Чутливий елемент АГС (гравіметр)  модифікований ДПГ.
2. Бортова цифрова обчислювальна машина “Oрбіта 20701” (розробка  НПО
“Електроавтоматика”, Санкт-Петербург; виготовлення  м. Уфа).
3. Запис усіх реєстраційних параметрів — записуючий пристрій “БАКСИ”
(виготовлення  ІРЕ, Санкт-Петербург).
4. Вимірювання навігаційних параметрів — комплексне використання інерціальної
навігаційної системи “І-11” (розробка МІЕіА, Москва) і допплерівської системи РДС-2.
Вимірювання висоти  комплексне використання барометричного висотоміра УВІД30 і радіовисотоміра РВ-20. Використовувати вимірювальний комплекс висотно-швидкісних
параметрів ІКВСП 1-7 зі складу бортового аеронавігаційного обладнання літака ІЛ-18, який,
за експериментальними дослідженнями, задовольняє всі точнісні вимоги авіаційної
гравіметричної системи. До складу ІКВСП 1-7 входить система автономної навігації А-826
Н-101.
5. Організація авіаційних гравіметричних вимірювань: проведення над квадратами
поверхонь 2,5'х2,5' і 5'х5'. Маршрути польотів мають пролягати здебільшого вздовж
паралелей заданої широти і меридіанів заданої довготи. Середня довжина лінії польоту
становить 450...650 км; відстань між лініями польоту  близько 30 кут. хв. по широті і
довготі.
Всі польоти виконуються з використанням автопілота, на однакових курсі, висоті.
Випробувальна програма складається з таких основних етапів: передльотна перевірка
і калібрування приладів; калібрування висотоміра під час польоту; виведення літака в режим
прямолінійного рівномірного польоту за допомогою автопілота; реєстрація аномалій прискорення сили ваги; повороти; післяльотна перевірка приладів і калібрування. Середній час
випробувальних польотів становить приблизно 5 год.
Під час передльотної перевірки і калібрування протягом двох годин ДПГ має бути
відкалібровано, контрольні годинники включено, стабілізовану платформу перевірено й
виставлено, астронавігаційну систему виставлено у вихідне положення, відкалібровано всі
акселерометри, перевірено всю взаємодію.
Після польоту перевірку і калібрування приладів необхідно здійснити в зворотній
послідовності, реєстратор запису повернути у вихідне положення і відмаркувати, все
обладнання виставити у неробоче положення, відімкнути джерела живлення.
Система ДПГ перебуває у робочому стані від зльоту до посадки. Коли літак набуває
положення прямолінійного рівномірного польоту, вмикається решта обладнання.
Треба, щоб під час підйому літака кут тангажу не перевищував 15°, під час поворотів
кут крену не перевищував 20°.
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Під час польоту реєструються показання вертикального і горизонтального
акселерометрів. Під час поворотів і вирівнювання літака для проведення вимірювань на
наступній лінії вимірювань реєстратор перфораторного типу і фотокамера відключалися.
Результатом дослідження є опис організації авіаційних гравіметричних вимірювань за
допомогою АГС із новим двоканальним п’єзоелектричним гравіметром.
Список літератури:
1. Системи керування навігаційних систем рухомих об’єктів: монографія / О. М.
Безвесільна, Ю. В. Киричук, С. С. Ткаченко - Житомир: ЖДТУ, 2010. – 153 с.
2. Безвесільна О.М. Перетворюючі пристрої приладів та комп'ютеризованих систем
(Технологічні вимірювання та прилади): навчальний посібник для студентів
приладобудівних спец. ВНЗ / Безвесільна О.М., Киричук Ю.В.; Житомир. держ. технол. унт.– Житомир: ЖДТУ, 2008.– 172с.
3. Безвесільна, О. М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри:
Монографія / О.М. Безвесільна. –Житомир: ЖДТУ, 2007. – 604 с.2.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА
Назаренко Н.М.
асистент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
У літературі [1-3] відсутні будь-які відомості про характеристик п’єзоелектричного
гравіметра. Тому метою даної роботи є розробка провести експериментальні дослідження та
побудувати графіки основних залежностей.
Для експериментальних досліджень обрано п’єзоакселерометр АНС 114-08, який май
власну частоту ω0 =0.1 рад/с, яку забезпечено шляхом збільшення сумарного опору
(   1С R ).
 
1. Проводимо дослідження залежності амплітуди вихідної напруги, яку знімаємо з
ДПГ UДПГ від частоти ω коливань вібростенда для амплітуди напруги з генератора Uген =
5,7,8 В. Отримані експериментальні дані занесемо у табл. 1. Відповідно до даних табл. 5.2
будуємо графіки залежностей UДПГ=ψ(ω) та для Uген=5, 7, 8 В (рис. 1).
Таблиця 5.1
Залежність вихідної напруги ДПГ від частоти коливань вібростенда при різних
напругах збудження
ω, рад/с
0.01 0.033 0.05
0.1
0.15 0.20 0.25 0.28 0.30 0.35
при
52.4 56.7
74
121.9 53.8
87
89.6
6.1
40.0
9.8
Uген = 5В
при
UДПГ,
71
75.5 107.1 174.1 70.7 125.8 113
10.8 72.6 13.2
Uген = 7В
мВ
при
79
81.3
118
192
77.8 154.6 143
14
65.2
17
Uген = 8В
Із табл. 1 та графіків на рис. 1 видно, що максимальна амплітуда вихідної напруги
досліджуваного ДПГ має місце при значеннях частоти коливань вібростенда ω = 0.1 рад/с
для Uген = 5 В; Uген = 7 В; Uген = 8 В, що дорівнює частоті власних коливань досліджуваного
ДПГ (ω=ω0=0.1 рад/с). Це випадок так званого “головного резонансу”. Цей висновок
співпадає із висновками аналітичного дослідження та дослідження на ЕОМ.
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Рис. 1. Залежність вихідної напруги ДПГ від частоти коливань вібростенда при різних напругах
збудження:
1 - UДПГ=ψ(ω) при Uген = 5В;
2 - UДПГ=ψ(ω) при Uген = 7В;
3 - UДПГ=ψ(ω) при Uген = 8В
Зі збільшенням частоти коливань вібростенда напруга UДПГ зменшується.
Експериментально отриманий хід характеристики UДПГ=ψ(ω) підтверджується формулою [2]

U ПГ 

k1k 2 Fx
, де k1  d ij  п’єзомодуль, а
S x

k 2  коефіцієнт пропорційності ніобату літію.

2. Проводимо дослідження залежності амплітуди вихідної напруги індукціонного
перетворювача (ІП) UІП від частоти ω коливань вібростенда для амплітуди напруги з
генератора Uген = 5,7, 8 В. Отримані експериментальні дані занесемо до табл. 2 та побудуємо
графіки залежностей UІП=ψ(ω) для Uген=5, 7, 8 В (рис. 2).
Таблиця 2
Залежність вихідної напруги ІП від частоти коливань вібростенда при різних
напругах збудження
ω, рад/с

0.01

0.033

0.05

0.1

0.15

0.20

0.25

0.28

0.30

0.35

при
Uген = 5В

2.120

1.820 1.780 1.782 1.786 1.785 1.779 1.784 1.782 1.787

UІП,
при
В Uген = 7В

2.480

1.920 1.850 1.830 1.829 1.822 1.821 1.818 1.819 1.813

при
Uген = 8В

2.50

2.250 2.240 2.230 2.230 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240
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Рис. 2. Залежність амплітуди вихідної напруги ІП від частоти коливань вібростенда при
різних напругах збудження:
1 – UІП = ψ(ω) при Uген = 5В;
2 – UІП = ψ(ω) при Uген = 7В;
3 – UІП = ψ(ω) при Uген = 8В
Із графіків на рис. 2 робимо висновок, що UІП не залежить від частоти коливань
вібростенда та прямо пропорційне Uген. Також встановлено, що у зоні ω  0.033 рад/с є
відхилення від лінійності характеристики, обумовлене технологічними похибками
виготовлення вимірювального перетворювача.
У результаті проведених експериментальних досліджень отримано залежності
амплітуди вихідної напруги ДПГ та індукціонного перетворювача від частоти коливань
вібростенда. Встановлено, що максимальна амплітуда вихідної напруги ДПГ UДПГ має місце
при значеннях частоти коливань вібростенду, що дорівнює частоті власних коливань ДПГ.
Це випадок так званого “головного резонансу”. Також зі збільшенням частоти коливань
вібростенда напруга UДПГ зменшується.
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Підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України,
відповідаючи на нові виклики часу, набуває все більшої масштабності, різноманітності,
методичного вдосконалення. Базова фахова дисципліна «Журналістські жанри» наявна у
більшості навчальних планів українських закладів, у яких готують майбутніх працівників
мас-медіа. Традиційна конфігурація жанрових форм журналістики складається з трьох
сегментів: інформаційні жанри, аналітичні жанри та художньо-публіцистичні жанри. Саме
така схема вивчення жанрів пропонується у найбільш авторитетних українських підручниках
з основ журналістики, теорії і методики журналістської творчості – книгах харківського
професора І. Л. Михайлина, львівського професора В. Й. Здоровеги, київського професора Г.
П. Кривошеї та ін. Відповідно до цієї триєдиної, практично класичної схеми навчальна
дисципліна «Журналістські жанри» поділяється на три частини (як правило, це три семестри,
або три модулі, або просто три розділи – «Інформаційна журналістика», «Журналістська
аналітика» і «Художня публіцистика»). Журналістська аналітика у цьому переліку є
найскладнішою для опанування початківцями, найоб’ємнішою і найінтелектуальнішою
групою жанрових форм, яка включає в себе шість жанрів –кореспонденцію, статтю,
коментар, огляд, рецензію і відкритий лист. Практика багаторічного викладання цієї
навчальної дисципліни майбутнім журналістам підтверджує цей висновок і детермінує
необхідність методичного вдосконалення, додаткової систематизації навчального матеріалу.
У результаті довготривалої практики керування процесом опанування аналітичних
жанрів майбутніми журналістами у кількох київських університетах нами була вироблена
авторська теоретико-методична платформа розгляду журналістської аналітики як спектру
різновекторних досліджень соціальної проблематики. Це дало змогу, крім іншого,
розробляти студентам одну й ту ж тему, піддаючи її різним формам аналізу, що значно
полегшило розуміння диференціації жанрів у середині аналітичної групи.
Таким чином шість жанрів представлені як шість видів (векторів) аналітики
життєвого матеріалу, яку здійснює журналіст у процесі своєї творчості. Кореспонденція
презентована як локальна аналітика. Перед написанням власної кореспонденції і вибору її
зразків для жанрового досьє розглядається термін локальність, який є похідним поняттям
від «локальний» (лат. localis, від locus – місце) – властивий лише для певного місця, що
поширюється на вузьку область та не виходить за певні межі, передбачає чітку визначеність
процесів і явищ у часі та просторі, його обмеженість і обумовленість контекстом взаємодії,
реаліями конкретного місця. Ключова характеристика жанру дає розуміння його унікальної
специфіки, зумовленої ні чим іншим, як особливістю аналізу. Соціальна проблематика
публіцистично досліджується на локальному, місцевому, одиничному рівні за допомогою
методу індукції (від конкретного до загального).
Стаття презентується як панорамна аналітика. Панора́ма (від грец. πανοραμα,
утвореного від παν- – «все-» і òραμα – «вид, видовище») – вид на місцевість згори, на
далекий простір; видовище чого-небудь на великому, широкому просторі. Панорамність
розгляду соціальної проблеми характеризує жанр статті у його особливому форматі і наявно
демонструє полярність цього жанрового різновиду по відношенню до попереднього.
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Соціальна проблематика досліджується панорамно, тобто на широкому тлі життєвих фактів,
у контексті оцінок, думок, пропозицій, з використанням переважно методу дедукції (від
загального до конкретного).
Коментар (від лат. commentārium – записки, тлумачення) являє собою приклад
тлумачної аналітики (містить пояснення, трактування чого-небудь). Це аналіз, який
складають роз'яснювальні або критичні зауваження з приводу яких-небудь подій, явищ.
Тлумачність є найхарактерніша інтонаційно-стилістична риса цього аналітичного жанру,
який демонструє таким чином думку, позицію, погляд коментатора, а також формує це
унікальне журналістське амплуа. Соціальна проблематика досліджується у вузькому ракурсі
викладу думок експерта або колумніста з приводу заявленої теми.
Жанр огляд представляє порівняльну аналітику. Здійснення порівняльного аналізу
низки однорідних явищ дає можливість оцінити предмет публіцистичного розгляду не сам по
собі, а в його взаємозв’зках, аналогах, подібних проявах. Саме у цьому полягає перевага
жанру – оглядач оперує не окремим фактом, не окремою подією, а певним спектром
споріднених фактів, подій, ситуацій, явищ. Порівняльність (тобто ґрунтується на
порівнянні, на встановленні співвідношень між досліджуваними предметами, явищами і т.
ін.) є основною жанротворчою характеристикою огляду як жанру аналітики. Пізнання
життєвих явищ шляхом порівняння, використання методу аналогії (д.-гр. ἀναλογία –
подібність, схожість, відповідність, співмірність) – досить продуктивний і широко вживаний
у мас-медіа вид соціальної аналітики.
Рецензія (лат. recensio – розгляд, обстеження, оцінка) презентована в рамках нашої
концепції як оціночно-мистецька аналітика. Оскільки рецензія – єдиний тематично
обмежений жанр (зосереджений виключно на оцінці творів мистецтва), специфіка його
аналітичної сутності має змістовну, а не структурну характеристику. Відповідно сформоване
журналістське амплуа – рецензент – демонструє вузький тематичний сегмент спеціалізації
журналіста-аналітика, який у своєму публіцистичному дослідженні мистецьких творів може
використовувати будь-які методи аналізу задля оцінювання того чи іншого явища.
Оціночність – домінуюча характеристика здійснюваного аналізу.
Відкритий лист – унікальний зразок епістолярної аналітики. Форма прямого
звернення до конкретного адресата дає можливість епістолярно, використовуючи всі
переваги стилю епістоли (д.-гр. ἐπιστολή – лист, послання, доручення письмове або усне)
розглянути соціальну проблему у суб’єктивному, особистісному, відверто експресивному
ракурсі. Епістолярність (тобто стиль прямого звернення, листування) дає можливість
дослідити соціальну проблематику, поєднуючи стильові переваги особистого листування з
публічним дискурсом, апелювання і до названого адресата, і до широкої громадськості
одночасно.
Отже, описана авторська концепція розгляду групи аналітичних жанрів журналістики
як спектру конкретно визначених видів аналітики створює певну теоретико-методичну
платформу, яка певним чином структурує найскладніший жанровий сегмент і, як показує
досвід, полегшує теоретичне і практичне опанування жанрової специфіки медіатекстів.
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Выбор темы продиктован тем, что физические возможности являются важнейшим
фактором и в то же время точным и объективным показателем для оценки эффективности
физического
воспитания
учащихся
разного
возраста.
Уровень
физической
работоспособности напрямую зависит от частоты, продолжительности и интенсивности
физических нагрузок.
Очевидно, что в последние десятилетия самые негативные результаты научнотехнического прогресса выражаются в снижении физической активности, что постепенно
становится бичом для нашего общества. Происходит постоянная иммобилизация подростков,
что приводит к ряду заболеваний, таких как ожирение и нарушение обмена веществ,
гипертония, снижение легочной вентиляции, нарушение функции желез внутренней
секреции и другие. Последние отчеты Еврокомиссии показывают, что двигательная
активность болгар увеличивается с каждым годом, что приводит к негативным последствиям
для их жизни и здоровья. Следует иметь в виду, что недостаточная физическая активность
была определена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как четвертый фактор
риска общей смертности.
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На сьогоднішній момент в Україні цілеспрямоване підвищення рівня моральної
культури суспільства – не самоціль, а необхідна умова формування гармонійної особистості,
подальшого зміцнення матеріальних і духовних основ сучасного життя. Як зазначає Л.
Федечко, «у цьому контексті надзвичайно важливою є проблема пошуку нових орієнтирів
процесу виховання, нових підходів до формування соціокультурних орієнтацій молоді. Це
передбачає якісно новий зміст виховної роботи, докорінне підвищення її ефективності» [8, с.
151]. Тому основними завданнями викладача початкової мистецької школи є:
1. «Занурення» учнів у світ композитора, у простір тексту, в історію, культуру, побут,
традиції, звичаї тієї країни, нації, які зображені у творі. Це «занурення» має забезпечити
осягнення настрою всього твору, його провідних мотивів.
2. Співвідношення цих образів, проблем, настроїв; аналіз у єдності форми і змісту,
характеристика системи образів, авторські позиції, композиції, засобів художньої виразності
тощо. Створення учнями звукового, зорового і словесного рядів, що розривають на
логічному й емоційному рівні розуміння та переживання ними тексту.
3. З’ясування власних словесних, зорових, звукових образів, що виникли в уяві учнів
унаслідок опрацювання твору, обміну думками і вираженнями. Тож, основними принципами
викладання в мистецькій школі, на наш погляд, варто виокремити наступні:
1) Принцип єдності навчання освіти та виховання. Цей принцип дуже важливий у
викладацькій практиці, тому що викладач йде не шляхом пасивної методики викладання, а
усвідомлює значущість діалогічного спілкування, емоційно-ціннісного ставлення до учня.
2) Принцип науковості. Принцип науковості посідає особливе місце в музичній
педагогіці. Відповідно до завдань, що їх висуває нова культурологічна політика в галузі
виховання і навчання, необхідно визначити зміст навчання конкретно до творчої діяльності у
процесі викладання мистецьких дисциплін у початковій мистецькій школі
3) Принцип доступності. Це принцип вимагає будувати навчальний процес
викладачем в початковій мистецькій школі відповідно до вікових можливостей учнів, рівня
їх підготовленості й розвитку їх здібностей. Порушення принципу доступності неминуче
призведе до негативних результатів.
4) Принцип систематичності навчання розглядається, передусім, як систематичний і
послідовний виклад матеріалу викладачем, струнка система в організації навчальної роботи
учнів, а також планомірний порядок навчання, при якому кожен етап спільної діяльності
викладача й учня ґрунтується на попередніх етапах і відкриває шлях до подальшого
просування вперед [5].
5) Принцип усвідомленості та активності учня. Такий принцип є актуальним у
викладацькій діяльності педагогічного колективу мистецької школи. Необхідність активності
та усвідомленості учнів в контексті парадигми сучасної мистецької освіти наголошується
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директором підчас проведення педагогічних рад, заступником директора з навчальної
роботи на нарадах з завідуючими відділами, завідуючим відділом на засіданнях відділу.
6) Принцип наочності. У сучасній мистецькій педагогіці принцип наочності випливає
із самої суті процесу навчання, в якому вихідним моментом є чуттєвий образ.
7) Принцип ґрунтовності засвоєння навчального матеріалу передбачає послідовне
застосування всієї системи принципів. Але деякі, особливо важливі норми ґрунтовності
засвоєння музичного матеріалу необхідно відокремити. Найважливішою передумовою
ґрунтовного засвоєння матеріалу учнем є створення в процесі занять атмосфери творчості,
радісного почуття успіху, позитивного емоційного фону в навчання.
8) Принцип зв’язку навчання з життям вимагає тісного взаємозв’язку з концертною
діяльність та вмінням корегувати психічний стан учнем під час виступів. Кожен викладач
повинен вміти підготувати учня до виступу так, щоб хвилювання не руйнувало вивчене, а
навпаки допомогло під час концерту зосередитись на образі музичного твору.
9) Принцип спонукання до творчого самовираження відбиває соціальні вимоги до
підготовки нового типу людини, яка відчуває себе комфортно при будь-яких змінах, адже
життя – це безперервний процес творчості, потреба в якому зростає відповідно до науковотехнічного та культурного прогресу суспільства.
Отже, виходячи з визначення завдань сучасної мистецької школи – гуманізації
навчання і виховання, управління в системі початкової мистецької освіти повинно
здійснюватись на гуманістичних та демократичних принципах. Узагальнено основні
принципи навчання, з-поміж яких: принцип єдності навчання освіти та виховання; принцип
науковості; принцип доступності; принцип систематичності навчання; принцип
усвідомленості та активності учня; принцип наочності; принцип ґрунтовності засвоєння
навчального матеріалу; принцип зв’язку навчання з життям; принцип спонукання до
творчого самовираження.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ СОЛЕЙ
КАДМІЮ НА ПОКАЗНИКИ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ЩУРА
Нефьодова О.О.
Білишко Д.В.
Кононова І.І.
Земляний О.О.
Стрижак О.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Зміна стану навколишнього середовища в промислово розвинених країнах спонукає
проводити інтенсивне вивчення впливу екологічних факторів на біологічні об'єкти. Серед
найбільш небезпечних техногенних забрудників довкілля пріоритетне положення займають
важкі метали, а тривалий контакт з токсикантами, навіть на рівні порогових та підпорогових
значень, призводить до порушення функціонування як дорослого організму так і призводить
до формування внутрішньоутробних дизадаптивних процесів. Актуальною задачею для
дослідників є визначення морфологічних змін, що виникають в організмі під дією сполук
кадмію як в пренатальному так і в постнатальному онтогенезі. Питання взаємодії
мікроелементів під час вагітності та їх опосередкований вплив на ембріон залишається
відкритим як і пошук нових біоантогоністів токсичним речовинам.
Мета дослідження – експериментально дослідити вплив низьких доз солей кадмію
на загальний хід ембріогенезу щурів ізольовано та в комбінації з цитратом
германію/цитратом селену. Визначити динаміку накопичення кадмію та цинку в печінці
ембріона щура при ізольованому введенні солей кадмію та при комбінованому впливі
кадмію з цитратами металів.
Для моделювання впливу і токсичної дії експозиції кадмію протягом всієї вагітності
самицям щурів лінії Wistar щодня per os через зонд вводили цитрат кадмію або хлорид
кадмію ізольовано (в дозі - 1,0 мг/кг) або в комбінації з цитратом германію або з цитратом
селену. Нами обрано дози, що наближаються до тих, які можуть надходити в організм із
навколишнього середовища. Для ембріонального дослідження отримували самиць з
датованим терміном вагітності, використовуючи метод вагінальних мазків. Перший день
вагітності встановлювали на підставі виявлення сперматозоїдів у вагінальному мазку. На 13й та 20-й день вагітності проводили оперативний забій. Щурят вилучали з матки, перевіряли
на тест «живі-мертві», зважували, фотографували та фіксували у 10%- розчині формаліну для
подальшого гістологічного дослідження. Всі щури були розділені на 7 груп: 1 група –
контрольна (n ембріонів=145). 2 група – тварини, яким вводили розчин хлориду кадмію у
дозі 1,0 мг/кг (n=126). 3 група –вводили розчин цитрату кадмію у дозі 1,0 мг/кг (n=135). 4
група –вводили розчин хлориду кадмію у дозі 1,0 мг/кг та розчин цитрату селену у дозі
0,1мг/кг (n=147). 5 група –вводили розчин цитрату кадмію у дозі 1,0 мг/кг та розчин
цитрату селену у дозі 0,1мг/кг (n=129). 6 група - вводили розчин хлориду кадмію у дозі 1,0
мг/кг та розчин цитрату германію у дозі 0,1 мг/кг (n=147). 7 група –вводили розчин цитрату
кадмію у дозі 1,0 мг/кг та розчин цитрату германію у дозі 0,1 мг/кг (n=135). Оперативний
забій та забір ембріонального матеріалу відбувався на 13 та 20 добу ембріогенезу.
Про можливу негативну дію досліджуваної речовини на ембріональний розвиток
судили за здатністю підвищувати рівень ембріональної смертності (ембріолетальний ефект);
загальний розвиток плодів оцінювали за показниками кількості ембріонів, кількості жовтих
тіл вагітності яєчників самиць, його відповідності стадії розвитку за загальноприйнятими
критеріями ембріонального розвитку щурів. Ембріотоксичну дію досліджуваних речовин
оцінювали
за
наступними
показниками:
загальна
ембріональна
смертність,
передімплантаційна смертність, постімплантаційна смертність, кількість плодів на 1 самку.
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Під час оперування підраховували кількість плодів в кожному розі матки та
відповідність кількості жовтих тіл в яєчнику з відповідного боку. При цьому визначали
доімплантаційну смертність ембріонів: якщо кількість жовтих тіл вагітності в яєчниках
самиці була вищою за кількість ембріонів у відповідному розі матки, це свідчило про
ембріотоксичний вплив досліджуваного чинника на процес імплантації та наступну загибель
ембріона щура – доімплантаційну смертність. Даний показник є одним з ведучих показників
ембріотоксичності досліджуваних сполук. Постімплантаційну смертність визначали за
різницею міст імплантації в рогах матки та кількістю ембріонів.
Статистичне опрацювання та аналіз результатів виконані за загальноприйнятими
методиками з використанням ліцензійних програм статистичного аналізу Statistica v.6.1
(StatSoft Inc., серійний № AGAR909E415822FA) та Microsoft Excel. Оцінку вірогідності
статистичних досліджень проводили за допомогою t-критерію Стьюдента.
Всі самиці в експерименті вижили. Аналіз результатів дослідження продемонстрував,
що у контрольній групі всі ембріони відповідали стандартним критеріям ембріонального
розвитку щура. Зовнішній огляд плодів групи ізольованого введення цитрату кадмію та
комбінованого введення кадмію з цитратом германію та цитратом селену не виявив
формування зовнішніх каліцтв, тобто тератогенного ефекту агенти впливу в зазначеній дозі
та способу введення не мають. Обрахування середніх значень показників ембріогенезу
продемонструвало, що в групах ізольованого впливу солями кадмію спостерігалось
зменшення кількості ембріонів та жовтих тіл вагітності в яєчниках самиць на обох термінах
вагітності та збільшення загальної ембріональної смертності. Так, в дослідній групі впливу
цитрату кадмію на досліджуваних термінах вагітності кількість живих плодів знижується
відносно групи контролю в наступному порядку: 13 доба вагітності на 11,1 %, 20 доба
вагітності на 13,7 %, що супроводжувалось зменшенням вагових показників ембріонів: на 13
добі ембріогенезу (- 16,7 % ) та 20 добі ембріогенезу (-7,3%). В групі експозиції кадмієм
показник доімплантаційної смертності перевищував значення контрольної групи (р < 0,01),
відмічали наявність плаценти за відсутності ембріона в матці – постімплантаційну
смертність (резорбцію ембріона), що свідчило про ембріотоксичний вплив цитрату кадмію
на ембріон після процесу імплантації.
В дослідній групі комбінованого введення кадмію та германію спостерігалась
тенденція до збільшення кількості живих плодів на одну самицю (навіть недостовірного
перевищення показників контролю) у порівнянні із групою, яка впродовж вагітності
отримувала цитрат кадмію ізольовано. Аналіз отриманих результатів продемонстрував, що
на 13-ту добу ембріогенезу найменший показник середніх значень кількості живих
ембріонів на 1 самицю спостерігався в групі ізольованого впливу хлоридом кадмію і
дорівнював 8,13±0,31. На 20-у добу показник зменшувався до 7,62±0,34, що, певно,
пояснюється продовженням впливу дестабілізуючого фактора. В групі ізольованого впливу
цитрату кадмію кількість живих плодів знижувалась наступним чином: 13-та доба вагітності
- 8,38±0,19, 20-та - 8,50±0,34. Тобто за даним показником цитрат кадмію є менш токсичною
речовиною у порівнянні з хлоридом кадмію.
В групах комбінованого введення солей кадмію з цитратами селену та германію
кількість ембріонів в посліді щурів підвищувалась, що свідчить про модифікуючий вплив
цитратів металів на ембріотоксичність сполук кадмію в експерименті. Порівняльний аналіз
кількості жовтих тіл вагітності в яєчниках самиць показав, що в групі тварин, які отримували
цитрат кадмію цей показник дорівнював показнику з контрольної групи на 13 добу та на 20
добу гестації зменшувався на 1,35% , що свідчить про гонадотоксичну дію кадмію при
довгостроковому впливі. Така ситуація пояснює збільшення як загальної ембріональної
смертності більш ніж у 3 рази так і до- та післяімплантаційної смертності ембріонів, тобто
цитрат кадмію має виражену ембріотоксичну дію в експерименті на щурах.
В групі комбінованого введення хлориду кадмію та германію гонадотоксична та
ембріотоксична дія кадмію виразно зменшувалась, що свідчить про модифікуючий вплив
цитратів германію і селену на токсичність солей кадмію в експерименті на щурах.

165

Наступним досліджуваним показником ембріогенезу була загальна ембріональна
смертність, яка прямо залежить від доімплантаційної та післяімплантаційної смертності
ембріонів. В групах ізольованого введення солей кадмію даний показник був найвищим як
на 13-ту так і на 20-ту добу ембріонального розвитку. Так, в групі ізольованого введення
кадмію хлориду рівень загальної смертності ембріонів на 13-ту добу дорівнював 0,15±0,02
(контроль 0,05±0,02) і втричі перевищував контрольні значення, а наприкінці ембріогенезу
зростав до 0,25±0,02 (в контролі залишався 0,05±0,02), тобто збільшувався в 5 разів, що є
логічним, бо інтоксикація кадмієм тривала. В групі ізольованого впливу цитратом кадмію
даний показник: на 13-ту добу становив 0,15±0,02 як і при впливі хлориду кадмію, а на 20-ту
добу був дещо нижчим за такий при дії хлориду кадмію - 0,16±0,03 (р≤ 0,05 порівняно з
контролем). Порівняння в групах впливу ізольованого та комбінованого введення хлориду
кадмію виявило модифікуючий вплив цитратів на ембріотоксичність кадмію за даним
показником. Як на 13-ту добу розвитку ембріонів так і наприкінці ембріогенезу цитрати
селену та германію знижували загальну ембріональну смертність у порівнянні з ізольованим
введення солей кадмію. Така ситуація пояснюється зниженням як доімплантаційної так і
післяімплантаційної смертності в цих групах. Доімплантаційна смертність при експозиції з
хлоридом кадмію на 13-ту добу ембріогенезу становила 0,07±0,03 (контроль 0,025±0,02), а на
20-ту добу збільшувалась вдвічі і добігала 0,14±0,03 (контроль 0,025±0,02). В групах
комбінованого введення хлориду кадмію з цитратами металів даний показник достовірно
знижувався в 2-2,5 разів (у порівнянні до групи введення кадмію хлориду) у обидва терміни
дослідження. Експозиція з цитратом кадмію доводила показник доімплантаційної смертності
до 0,09±0,03 як на 13-ту так і на 20-ту добу, що свідчило про ембріотоксичний вплив
цитрату кадмію на ембріон до початку імплантації, яка відбувається на 3-5-ту добу вагітності
самиці щура.
ВИСНОВОК
Аналіз базових показників ембріонального розвитку проведеного експерименту довів
ембріотоксичну дію солей кадмію при ентеральному введенні в низьких дозах, що
виражається в зменшенні кількості ембріонів та збільшенні показників ембріональної
смертності по відношенню до групи контролю на всіх досліджуваних термінах розвитку у
щура як на 13-ту так і на 20-ту добу ембріогенезу у щурів. Зниження показників
ембріональної смертності та збільшення кількості ембріонів на всіх стадіях гестації в
експерименті при комбінованому введенні солей кадмію з цитратом германію та цитратом
селену свідчить про їх антагоністичну дію щодо ембріотоксичності кадмію.

166

Philological sciences
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Новаковська Л.В.
Викладач-методист української мови та літератури вищої категорії
Фаховий коледж морського транспорту національного університету
«Одеська морська академія»
Мова – це явище соціальне та тісно пов’язане з людиною, адже без неї ми не
сприймалися б як розумні істоти. Мова має безцінне значення у нашому житті як спосіб
передачі знань, досвіду, духовного розвитку, як спосіб спілкування та впливу один на
одного.
Багато науковців займалися вивченням питання культури мовлення та спілкування
фахівців різних галузей. Дослідження К. Климової М., Пентилюк М., Головіна Б. та інших
мовознавців яскраво показують, що культура мовлення особистості тісно пов’язана як з
філологічним аспектом, так і з соціальною складовою.
На сьогоднішній день питання культури мовлення молоді стоїть досить гостро, адже
вона мало цікавиться культурою взагалі та надає перевагу простим засобам самовираження,
а це негативно відображається на рівні спілкування [4].
Близько 70-80% того часу, коли людина не спить, вона займається мовленнєвою
діяльністю, сприйняттям та відтворенням інформації. На жаль, це відбувається на вкрай
лексично та культурно збіднілому рівні.
Молодь вигадує нові слова, але при цьому словниковий запас залишається збіднілим,
а в інтернет-спілкуванні взагалі повний хаос, враховуючи обмін інформацією шляхом
відправлення картинок, смайликів та скорочень типу «спс» (спасибі), «лю» (люблю), «ок»
(добре) тощо.
Не слід забувати і про активне використання інвективної лексики, яку, за
дослідженнями вчених, студентська молодь використовує не стільки як психологічний засіб,
а як частину спілкування, вважає її повноправною складовою повсякденної культури.
Тому одним із основних завдань для викладача в процесі роботи зі студентами є
формування в останніх високого рівня культури професійного спілкування, що є
невід’ємною складовою іміджу як особистості, так і підприємства загалом.
Культура мовлення - передбачає дотримання мовних норм вимови, наголосу,
слововживання, побудови висловів, точність, ясність, чистоту, логічну стрункість, багатство і
доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету[1].
Висока культура мовлення означає досконале володіння літературною мовою у
процесі спілкування та мовленнєву майстерність.
Учені зазначають, що чим вищий рівень мовної культури людини, тим вищий її
творчий потенціал та професійний рівень. Низький рівень у свою чергу навпаки є ознакою
обмеженості, виявом невміння замінити власні думки і сприймати чужі. Скоріш за все
людина, яка виявляє низький рівень мовної культури, не здатна до творчого, нестандартного
мислення, вирішення професійних і організаційних проблем, що обов'язково позначається на
її успіхах у трудовій діяльності [2].
Для того, щоб формувати та розвивати культуру мовлення студентів необхідно в
першу чергу залучати їх до активної мовної діяльності шляхом нестандартних форм та
методів викладання і опитування. Так, наприклад, студентам досить цікаво брати участь у
дебатах. Тут вони вчаться підбирати – аргументувати свою позицію так, щоб третя сторона
(глядачі) була схильна підтримати саме її, а не позицію команди опонента. Також важливим
тут є вибір аргументів як на підтримку конкретного твердження, так і для його
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критики. Проводити дебати можна як на загальносоціальні теми, так і на професійну
тематику.
Окрім цього студентам необхідно показувати можливості розвитку своїх
комунікативних умінь. У сучасному світі є багато щкіл, центрів, які займаються проблемами
риторики, ораторського мистецтва, ділової комунікації тощо.
Прекрасним мотиватором для студентів стають товариські бесіди-лекції із відомими
та успішними людьми, спеціалістами саме тієї галузі, яку опановує студентство.
Таким чином, формуючи усну культуру мовлення фахівця, ми зможемо легше та
швидше удосконалити і писемну культуру.
Звичайно, у цьому питанні не слід забувати про те, що найпершим прикладом для
молоді повинен ставати викладач.
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Однією з глобальних екологічних проблем, що виникла в результаті
сільськогосподарської діяльності людини, є негативний вплив пестицидів на навколишнє
середовище і здоров'я людини. Висока здатність отрутохімікатів накопичуватися в продуктах
рослинного і тваринного походження, зростаюча в наступних ланках біологічних ланцюгів,
призводить до значного забруднення ними об'єктів навколишнього середовища (рис. 1).

Рис. 1 – Циркуляція пестицидів у навколишньому середовищі
Особливо небезпечне забруднення довкілля в результаті порушення правил
зберігання, транспортування й застосування пестицидів. Потенційну загрозу для
навколишнього середовища представляють заборонені, непридатні для подальшого
використання пестициди, які, у цьому випадку, слід розглядати як небезпечні відходи, та
об'єкти їх зберігання та застосування. Проблема непридатних пестицидів невід’ємно
пов’язана, у першу чергу, з проблемою складів отрутохімікатів, де вони зберігалися.
Складські приміщення, що використовуються для зберігання отрутохімікатів, в тому числі і
заборонених до застосування, часто знаходяться в аварійному стані або не пристосовані для
даних цілей. Сховища старіють, підтоплюються дощами і талими водами, внаслідок чого
токсичні речовини потрапляють в ґрунт і водойми. Багато пестицидів через тривале і
неправильне зберігання переходять до категорії невпізнаних, з невстановленими пожежо-,
вибухо- і токсикологічними характеристиками. Прилеглі до складів території в радіусі аж до
500 метрів дуже забруднені просяклими отрутохімікатами. Відомо, що землі під складом і
поряд з ним сильно забруднені пестицидами, концентрація деяких із них перевищує ГДК у
декілька разів. Перевищення ГДК у ґрунті на глибині 20 см спостерігалось для пестицидів
ГХЦГ, ДДТ, метафос, Бі–58, хлорофос. Концентрація пестицидів у підземних водах поблизу
складів перевищує ГДК у десятки разів, що викликає занепокоєння, оскільки ґрунтові води
швидко поширюються у довкіллі [1, с. 201 ].
Зокрема, у Запорізькій області, кількість непридатних до використання пестицидів і
агрохімікатів, що зберігаються на складах, переважна більшість яких мають незадовільний
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стан складських приміщень (таблиця 1). Також слід зазначити, що у грудні 2015 року за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища зібрано,
перезатарено, завантажено на автомобільний транспорт відправлено для знищення
безхазяйних непридатних до використання ХЗЗР – 100,56 тони на суму 3972,12 тис. грн. [2, с.
111].
Таблиця 1
Зберігання непридатних пестицидів у Запорізькій області
[2, с. 111, 3, с. 135 , 4, с. 135]
Станом
Стан складських приміщень (одиниць)
Кількість
Кількість
на
тонн
складів
Добрий
Задовільний Незадовільний
01.01.2016
301, 2504
59
16
32
01.01.2018
252,5064
48
14
34
01.01.2020
252,714*
49
3
8
38
* у тому числі безхазяйних – 202, 596 тон
В Україні немає безпечних технологій утилізації такого типу небезпечних відходів,
як пестициди. До 2015 року їх вивозили до країн ЄС, зокрема, Польщі, Великої Британії та
Франції, які мають необхідні потужності для екологічно безпечного знищення засобів
захисту рослин (ЗЗР). З 2015 року Мінприроди не видавало висновку та повідомлення на
транскордонне перевезення непридатних пестицидів. Це призвело до накопичення великої
кількості таких відходів на території України - за різними даними, до 13 тис. тонн.
Слід зауважити, що контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізацією/видаленням
базується
на
процедурі
письмового
повідомлення компетентних
органів
заінтересованих
держав
про
будь-яке
транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на
здійснення перевезення [5, п. 6]. Разом з тим, зазначеної Постанови нема у переліку
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення
заходу державного нагляду (контролю), що міститься у формі уніфікованого Акта,
затвердженого Наказом [6]. А спрощення постановою Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2015 р. № 1173 умов надання дозволу на ввезення на митну територію України
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів відкриває широкі можливості зловживань у
сфері поводження з ними.
Важливим питанням щодо ефективності контролю є неоднозначні положення
законодавчих актів.
Так у законі [8, ст.167] компетенція Держекоінспекції у сфері діяльності, пов'язаної з
пестицидами і агрохімікатами, визначена як «здійснення державного нагляду (контролю) за
поводженням з пестицидами і агрохімікатами». Хоча визначення самого терміну
«поводженням з пестицидами і агрохімікатами» у законі нема.
А у статті 167 того ж закону наголошується, що до компетенції центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами,
належить: «здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил,
гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання,
застосування пестицидів і агрохімікатів».
Неконтрольоване зберігання та використання пестицидів та агрохімікатів може
завдавати значних збитків природі, про що свідчить, зокрема, факт отруєння близько
трьохсот червонокнижних журавлів на території заповідника Асканія Нова у січні 2021 року
[9]. Державна екологічна інспекція в черговий раз нарахує мільйонні збитки за шкоду,
заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону, раціональне використання та
відтворення природних ресурсів.
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Отже, з огляду на небезпечні властивості та високу здатність отрутохімікатів
накопичуватися в продуктах рослинного і тваринного походження, відсутність в Україні
безпечних технологій утилізації такого типу небезпечних відходів, як пестициди, існуючі
особливості контролю у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами, актуальність
удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів і реформування системи
державного екологічного контролю в Україні залишається на часі.
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Причини та умови вчинення злочинів є предметом дослідження різних галузей
сучасної науки. Статистичні дані та результати кримінологічних досліджень свідчать, що
динаміка злочинності в Україні зростає [1, с. 85]. Найчастіше злочини вчинюють особи з
низьким освітнім рівнем, адже саме освіта формує світогляд громадян, їхні ціннісні
орієнтири, розуміння та сприйняття суспільних і культурних норм поведінки, традицій.
Відповідно до міжнародних конвенцій засуджені мають таке саме право на освіту, як й інші
громадяни. Як зазначає О.М. Конопацька, можливість здобути освіту в установах виконання
покарань надає засудженим шанс заповнити прогалини у знаннях, що потім полегшує їхню
інтеграцію у життя суспільства [2, с. 181]. Також вважають, що освіта не дасть засудженому
повторно вдатися до вчинення злочину, оскільки підвищить вірогідність працевлаштування
та допоможе засвоїти навички та вміння, які необхідні для успішного повернення до
«зовнішнього світу».
Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, незалежно від
віку створюються умови для самоосвіти, надається змога навчатись у загальноосвітніх
навчальних закладах колоній, які створюються місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування відповідно до потреб у них і за наявності необхідної
матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. У виховних колоніях утворюються середні
загальноосвітні школи трьох ступенів. Засуджені, які навчаються в таких закладах освіти,
підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безоплатно. Для
засуджених, які не мають робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані в
цій колонії, надається можливість підготовки на курсах професійного навчання робітників на
виробництві [5]. Організація навчального процесу закріплено у ст. 126 Кримінальновиконавчого Кодексу: організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання
засуджених, у тому числі професійно-технічного навчання на виробництві, здійснюється
відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» і «Про
професійно-технічну освіту» в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На
період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які навчаються,
звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей
період не нараховується, харчування надається безоплатно. Відповідно до ст. 126
Кримінально-виконавчого Кодексу засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація
колонії створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час. Загальноосвітнє і
професійно-технічне навчання засуджених заохочується і враховується під час визначення
ступеня їхнього виправлення. Педагогічні працівники загальноосвітніх і професійнотехнічних навчальних закладів надають допомогу адміністрації колонії в соціально-виховній
роботі із засудженими [5].
Відповідно до ст. 6 Кримінально-виконавчого Кодексу України одними із засобів
виправлення і ресоціалізації засудженої особи є загальноосвітнє та професійно-технічне
навчання. Чинний Кримінально-виконавчий Кодекс у своїх нормах детально визначає
отримання повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти та освітніх послуг
і програм засудженими особами. Натомість КВК та національне законодавство не містять
норм щодо отримання вищої освіти засудженими до позбавлення волі [2,с.218] .
Організацію здобуття освіти засудженими забезпечують:
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комунальні заклади загальної середньої освіти, за якими закріплені виправні та
виховні колонії, слідчі ізолятори.
державні заклади загальної середньої освіти, що створені при колоніях і
належать до сфери управління Міністерства юстиції України.
Форми здобуття освіти засудженими:
-інституційна (створюються класи з наповнюваністю 5-30 учнів);
-індивідуальна.
Зарахування засудженого до закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу
освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору) на підставі
заяви засудженого або заяви одного з його батьків чи інших законних представників. До
заяви додається документ про освіту, що підтверджує відповідний рівень загальної середньої
освіти. У разі відсутності у засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, такого
документа він проходить підсумкове (річне) оцінювання навчальних досягнень та/або
державну підсумкову атестацію екстерном, після чого зараховується до закладу освіти на
обрану ним (одним з його батьків чи іншим законним представником) форму здобуття
освіти.
У разі вибуття учня з колонії (слідчого ізолятору) у другому півріччі навчального
року, зокрема у зв’язку із звільненням від відбування покарання, переведенням до іншої
колонії (слідчого ізолятору) тощо, дозволяється достроково проводити атестацію. У такому
разі заклад освіти готує відповідні матеріали (завдання) і встановлює строки проведення
атестації, але не раніше ніж за три місяці до закінчення поточного навчального року.
Засудженим, які здобули початкову, базову або профільну середню освіту, видається
відповідний документ про освіту за зразком, затвердженим наказом Міністерством освіти і
науки України.
Відрахування учня здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з
начальником колонії (слідчого ізолятору) в разі:
-здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про
освіту;
-вибуття з колонії (слідчого ізолятору).
Адміністрація колонії (слідчого ізолятору) всебічно сприяє здобуттю повної загальної
середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, у разі потреби
надає їм допомогу в отриманні консультацій, придбанні підручників і посібників (за їх
бажанням), надає та утримує в належному стані приміщення для освітнього процесу,
проводить їх ремонт, забезпечує меблями, організовує зберігання та належне використання
підручників (у тому числі електронних), посібників, інших засобів навчання, а також
забезпечує безпеку педагогічних працівників під час їх перебування на території колонії
(слідчого ізолятору).
Керівник закладу освіти проводить разом з адміністрацією колонії (слідчого
ізолятору) необхідну роботу щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти
засудженими, організовує освітній процес та здійснює контроль за виконанням освітньої
програми [7].
Розглянемо особливості отримання вищої освіти в інших зарубіжних країнах. Одним з
яскравих прикладів є Німеччина. У кримінально-виконавчих установах ФРН основні засоби,
які сприяють ресоціалізації злочинців, визнають загальноосвітнє та професійне навчання і
продуктивна праця. Кримінально-виконавчий кодекс ФРН зобов’язує засуджених, котрі не
закінчили основну школу, відвідувати відповідні заняття у спеціальній школі.
Передбачається також, що засуджений має право відвідувати в робочий час заняття, курси
підвищення кваліфікації, навчатися заочно і брати участь в інших освітніх заходах.
Засуджені можуть отримати і вищу освіту. Для цього всі охочі, хто має право на вступ до
ВНЗ, відбувають покарання в тюрмі закритого типу «Гельдерн» і навчаються заочно в
університеті м. Хагена. У 1996 р. на базі цієї установи виконання покарань створено
експериментальний телеколедж, який у повному обсязі готує засуджених до отримання
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атестата професійної вищої школи. Професійна освіта засуджених організовується спільними
зусиллями адміністрації тюрем, федеральних комітетів із праці і вільними німецькими
профспілками та орієнтується на потреби вільного ринку робочої сили. При цьому
адміністрація тюрем, насамперед відкритого типу, планує закінчення професійного навчання
таким чином, щоб воно збіглося із закінченням строку покарання, надаючи засудженому
можливості відразу після звільнення нормально включитися в життя суспільства. Тобто
німецьке кримінально-виконавче законодавство передбачає право вступу до вищого
навчального закладу і проходження навчання як в заочній формі, так і в денній формі в
спеціальному університеті [4].
Установи виконання покарань Фінляндії також мають змогу давати будь-яку
різнобічну професійно-технічну і загальну освіту. У місцях позбавлення волі можна
підготуватися до складання іспитів для вступу до університету і продовжити в ньому освіту.
Ув’язнені жінки цієї країни можуть також отримувати вищу професійну або заочну освіту.
Іспити для вступу до університету і сесії можна складати в установі виконання покарань. За
відсутності необхідної літератури в тюремній бібліотеці в ув’язнених є змога придбавати
книги в освітніх установах або громадських бібліотеках[6,с.220 ].
Загальною проблемою здобуття вищої освіти засудженими є відсутність єдиного
законодавчого механізму та організаційних засад, відповідних навчально-методичних
матеріалів щодо навчання такої категорії осіб [3, с. 53]. Досвід зарубіжних країн свідчить, що
держава відіграє велику роль у забезпеченні реалізації права на освіту засуджених до
позбавлення волі, а саме дає можливість навчатись, як заочно так і стаціонарно.
Вітчизняному законодавцю варто звернути увагу на набутий зарубіжний досвід щодо
можливості навчання засуджених у вищих навчальних закладах, внести необхідні зміни до
законодавства й розробити механізми його впровадження.
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Надійність роботи високотехнологічної динамічної трибологічної системи, якою є
двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), в більшій мірі залежить від стану моторної оливи.
Моторна олива є важливим елементом ДВЗ та здатна виконувати свої функції із
забезпечення зазначених його характеристик лише при чіткій відповідності її фізикохімічних властивостей хімічним, термічним та механічним впливам, що зазнає олива під час
експлуатації. В зв’язку з цим необхідний постійний контроль її експлуатаційних
властивостей під час роботи в технічній системі. Для цього існує система стандартних
методів діагностики стану олив за основними властивостями до яких відносяться в’язкіснотемпературні, що характеризуються показниками кінематичної та динамічної в’язкості,
індексу в’язкості та температурою застигання, мастильні – протизношувальні, протизадирні,
антифрикційні та іншими таких як кислотне число, випаровуваність і т.д. Але така система
діагностики передбачає періодичний відбір проб моторної оливи та лабораторне
встановлення її властивостей, що є трудомісткім процесом. Доцільніше б було отримувати
інформацію про стан оливи за діагностичним параметром зміна якого по мірі напрацювання
оливи не призводила б до втрати інформативності.
Враховуючи те, що моторна олива є високодисперсною системо, що складається з
молекул базової оливи (основи), молекул присадок (поверхнево активних речовин (ПАР)) та
різних домішок, а як відомо, природа будь-яких зв'язків молекул, атомів, іонів є електрична,
то доцільно діагностичний параметр встановити на основі електричних властивостей
моторної оливи. Моторна олива є діелектриком який під впливом електричних полів
проявляє властивості поляризації та електропровідності. Поляризація – це зміщення
електричного заряду під впливом електричного поля, а електропровідність – це переміщення
зарядів через діелектрик. Якщо розглядати процес поляризації та електропровідності
моторної оливи, то слід відмітити, що поляризація є зворотною властивістю на відміну від
електропровідності, що може супроводжуватися такими незворотними процесами як
старіння та пробій. Тобто, діагностику доцільно будувати саме на незворотних процесах.
Одним із головних завдань моторної оливи є захист деталей ДВЗ від зносу. Це
досягається шляхом формування на поверхнях тертя захисної мастильної плівки.
Призначення захисної плівки слід розглядати з точки зору режиму граничного мащення,
адже саме такий режим супроводжується підвищеною інтенсивністю зношування.
Мастильна плівка окрім зменшення тертя виконує функцію ізоляції однієї поверхні тертя від
іншої. Це пов’язане з тим, що під час роботи пар тертя на їх поверхнях накопичуються
електричні заряді, які створюють між поверхнями різницю потенціалів. Як тільки мастильна
плівка не в змозі забезпечити ізоляцію відбувається пробій, що супроводжується вигоранням
певного об’єму плівки. Таке відбувається, в основному, з часом напрацювання моторної
оливи. Адже з часом молекули ПАР, які безпосередньо створюють мастильну плівку
спрацьовуються, а домішки поповнюються продуктами зносу, що створюють містки в плівці
між поверхнями тертя.
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Численні наукові дослідження підтверджують подібність граничної мастильної плівки
до рідкокристалічної, а це означає, що мастильна плівка володіє анізотропією властивостей,
які можна визначити шляхом електропровідності. Отже, анізотропію електропровідності
граничної мастильної плівки можна прийняти за діагностичний параметр стану моторної
оливи в цілому.
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І РЕСУРСУ РОБОТИ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНИХ
НАСОСІВ ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Остапенко Р.М.
аспірант національного університета біоресурсів і природокористування, (НУБіП)
м. Київ.
Дудчак Т.В.
канд.с-г.наук, доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет
В Україні вже давно назріває проблема питної води. За запасами місцевих водних
ресурсів (1 тис.м3 на 1особу) Україна вважається однією з найменш забезпечених країн у
Європі (Швеція - 2,5 тис. м3, Великобританія - 5, Франція - 3,5, Німеччина - 2,5, Європейська
частина колишнього СРСР - 5,9 тис. м3) [ 1].
Територіальний розподіл водних ресурсів України не відповідає розміщенню
водоємних галузей господарського комплексу. Найбільша кількість водних ресурсів (58 %)
зосереджена в річках басейну Дунаю у прикордонних районах України, де потреба у воді не
перевищує 5 відсотків її загальних запасів. Найменш забезпечені водними ресурсами Донбас,
Криворіжжя, Крим та південні області України - там, де зосереджені найбільші споживачі
води. Доступні для широкого використання водні ресурси формуються в основному в
басейнах Дніпра, Дністра, Сіверський Донець, Південного і Західного Бугу, а також малих
річок Приазов'я та Причорномор'я [ 1].
До водного фонду України належать: 1) поверхневі води (озера, річки, струмки,
водосховища, ставки, канали та інші води); 2) підземні води та джерела; 3) внутрішні морські
води та територіальне море. Для забезпечення населення якісною питною водою важливо
використовувати в основному підземні води, а для технічних потреб – використовувати
поверхневі води.
Підземні води мають ряд переваг над поверхневими, за рахунок яких вони
вважаються найбільш придатними для пиття, так як вони залягають в глибоких водоносних
горизонтах. Підземні води мають якісний склад і захищені від забруднення та зараження.
За даними Державного агенства водних ресурсів України забір та використання
прісної води із підземних джерел динамічно скорочується ( табл.1).
Таблиця 1-Забір та використання прісної води , млн. м3 [ 2]
2000

2005

2010

2013

2014

Зібрано
прісної води 17466
усього:

14255

13916

12884

10899

9109

9325

8635

10705

11806

11893

10973

9396

9396

8055

7457

9540

2449

2023

1911

1503

1503

1270

1178

1165

із
поверхневих
джерел
14479
із підземних 2987
джерел

2015

2016

2017

2018

Для підйому прісної води з підземних сховищ застововують заглиблювальні насоси
типу ЕЦВ , наприклад ЕЦВ6-10-140. Расшифровка моделі:
Э — электричний;
Ц — центробіжний;
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В — для води;
6 — номінальний діаметр скважини (150мм), насос при цьому -145 мм;
10 — номінальний об’єм подачі (м3 /год);
140 — номінальна висота подачі (в метрах).
Науковий керівник Ружило З.В., к.т.н., доцент (НУБіП) м. Київ.
Показники надійності ( по данним Херсонського заводу):
середній ресурс виробу до капітального ремонту 16000 годин, або термін
роботи 5 років ( тобто ресурс на рік складає 3200 годин, або продуктивність 32000 м3 води);
середній наробіток до відмови 6000 годин.
Для того, щоб підняти з підземних сховищ 1165 млн. м3 води необхідно 36 тис.406
насосів типу ЕЦВ6-10-140.
Зважаючи на таку кількість насосів, які працюють на теріторії України, підвищення
ресурсу роботи заглиблювальних насосів є задачою актуальною.
В Україні свердловинні насоси представлені наступними виробниками:
Насоси Бердянського заводу («Азовенергомаш» Україна). Особливістю даних
заглиблювальних насосів є те, що корпус насосної частини і електродвигуна виготовлені з
нержавіючої сталі, яка забезпечує підвищену корозійну стійкість і відносно невелику вагу
виробу. Ціна насосу ЕЦВ6-10-140 13290 грн, з нержавіючої сталі 14000 грн.
Насоси Херсонского заводу («ХЭМЗ»Україна ) Особливістю є велика вага, де
в конструкції використовується велика кількість деталей з чавуну. Ціна нового насосу
ЕЦВ6-10-140 -15832 грн.
ОАО «Завод Промбурвод» (м. Мінск, Республіка Біларусь). Свердловинні
електронасосні агрегати ЕЦВ 6 в 2015 році пройшли модернізацію агрегатів з
впровадженням нержавіючих матеріалів для корпусу насоса. Ціна нового насосу ЕЦВ6-10140 -16490 грн.
«Лівнинасос» (Лівни, Росія). Використовуются матеріали високої якості, при
цьому забезпечується висока точність при виготовлені деталей. Ціна нового насосу ЕЦВ6-10140 -17237 грн. Вартість капитального ремонта 8970 грн.
Надійність і ресурс роботи заглиблювальних насосів залежить від удосконалення
конструкції і якості виготовлення на заводах- виробниках , а також від умов експлуатації.
Різні умови і режими експлуатації, а також конструктивні особливості деталей
заглиблювальних електронасосів не дають можливість отримати точних показників їх
надійності та довговічності.
На вихід з ладу електронасоса впливає: несправність підшипникового вузла - 20 …
25%; обрив фази мережі живлення - 40 … 50%; заклинювання валу насоса, або
електродвигуна - 10 … 15%; пробій ізоляції внаслідок механічних пошкоджень - 15 …25% [
3].
Статистика показує, що радіальні підшипники в значній мірі обмежують ресурс
роботи насосів. При зносі підшипників ротор починає зачіпати за активну сталь статора, що
призводить до пошкодження і виходу з ладу обмотки.
До числа факторів які негативно впливають на надійність роботи електронасосів
відноситься підвищена вібрація механічного або технологічного характеру.
Існуючі засоби захисту електрообладнання мають низьку надійність, складні в
налагодженні, вимагають значних навиків робітників. Підйом і опускання електронасоса
затратна, трудомістка і тривала операція. Також значна аварійність заглиблювальних насосів
обумовлена низькою якістю напруги в мережі.
Таким чином, експлуатаційна надійність погружних насосів для свердловин має
велике значення , тому необхідно приділяти увагу питанням збільшення їх ресурсу роботи .
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО РОБОТИ В ІННОВАЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
Островська М.Я.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології
Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, м.Берегово, Україна
У проекції на євроінтеграційну перспективу Україна, реформуючи систему освіти запроваджуючи Концепцію НУШ, акцентує увагу на наступному: структуру освіти, її зміст
та інституційний супровід приводить у відповідність із освітніми європейськими ідеями,
стратегіями, стандартами; запроваджує профільне навчання в ЗЗСО; від знаннєвої навчальновиховної парадигми переходить до освітньої компетентнісної, шляхом впровадження 12-ти
річної профільної школи та зміни структури і змістової основи освіти, в тому числі і
початкової; формує через освіту основи громадянського суспільства (мова насамперед
йдеться про ментальність, культуру, демократичні основи співіснування полікультурного
середовища тощо) [1].
Для ефективного запровадження Концепції НУШ, МОН України спільно з
профільними Інститутами НАПН України, за участі провідних освітян країни розроблені і
запроваджуються в освітній процес початкової школи нові Стандарти освіти, Державний
стандарт початкової освіти та новий Професійний стандарт учителя за професіями "Вчитель
початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої
освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)". Важливими
змінами, передбаченими Державним стандартом початкової загальної освіти та Професійним
стандартом вчителя початкової школи, є забезпечення наступності змісту дошкільної,
початкової та середньої загальної освіти, а також упровадження особистісно зорієнтованого
підходу в освітній процес .
Нинішня система української початкової освіти гранично раціоналізована і
вербалізована і, як наслідок, із неї вихолощено ефектно-емоційну й гуманістичну складові
процесу навчання. Форми, методи, зміст освіти, зберігаючи традиційні для індустріального
суспільства цілі, способи і засоби реалізації, суперечать новим тенденціям, зорієнтованим на
компетентнісну освітню парадигму. Така школа недостатньо розвиває здібності, необхідні
учням для того, щоб самостійно самовизначитися у глобалізованому та надзвичайно
динамічно змінному світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути
активними, конкурентоспроможними і мобільними суб’єктами на ринку праці. Головними
недоліками традиційної системи освіти є породжені нею невміння і небажання дітей активно
вчитися, несформованість ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в
цілому. У подальшому у несформованої особистості виникають проблеми з вибором фаху та
в поведінці на ринку праці [2,3] .
Позитивне розв’язання цієї проблеми вбачається в наданні пріоритетності
інноваційно-гуманістичній складовій в освітньому процесі [2] . Під інноваційним розвитком
початкової освіти слід розуміти комплекс створених та запроваджених організаційних та
змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов, необхідних для нарощування
інноваційного потенціалу освітньої системи. Такий складний психолого-педагогічний процес
вимагає чітко спланованих системних дій з боку всіх владних та освітянських структур, які в
своїй сукупності складають основу інноваційної політики. Інноваційне навчання – це
зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка
ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих
соціально-адаптаційних можливостей особистості.
Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість
майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки
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цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях та
переповненому різноманітною інформацією світі. Інноваційна освіта покликана забезпечити
кожному, хто навчається, оптимальні можливості розумового і фізичного розвитку та
підготовки до життя у глобалізованому світі [3,с.44-48].
Під гуманізацією освітнього процесу слід розуміти перехід від авторитарної
педагогіки – педагогіки тиску на особистість, що заперечує загальну гуманістичну цінність
свободи як можливість самоактуалізації творчості, ігнорує проблему міжособистісних
стосунків між учителем і учнем – до особистісно-орієнтованої педагогіки, яка абсолютного
значення надає особистій свободі й умінню індивіда планувати, прогнозувати і
контролювати свою діяльність, вчинки, особисте життя, утвердженню гуманних стосунків
між учасниками педагогічної взаємодії [2].
Гуманізація змісту початкової освіти передбачає передусім посилену увагу до дитини,
як особистості загалом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх її здібностей,
розумових, фізичних і моральних якостей. Пріоритетна роль у гуманізації початкової школи
належить мовній, літературній, естетичній освіті, людинознавчим курсам, завдяки яким учні
краще пізнають навколишній світ і себе та свою роль у ньому, оволодівають уміннями
самоорганізації, саморегуляції у суспільних і природничих вимірах. Основною функцією
навчання при цьому стає формування основ всебічно розвиненої особистості з високим
рівнем інтелекту, мотивованими і високими громадсько-значущими цілями й ідеалами,
готової до подальшого навчання, життя і діяльності в дуже конкурентному та конфліктному
світі. Інноваційно-гуманістична спрямованість початкової освіти у своїй основі дозволяє
формувати в особистості основи європейської ментальності, патріотизму та цивілізованих
розумінь всіх процесів, які відбуваються в світі і, зокрема, в країні проживання та сприяє
формуванню громадянського суспільства. Власне, ці положення і принципи визначають
парадигму особистісно зорієнтованого навчання, яке базується на вічних цінностях процесу
пізнання і прагненні особистості до самовдосконалення, духовного і фізичного розвитку, а
отже і створюють основу для розбудови громадянського суспільства.
Наголошуючи на особливій ролі учителя початкової школи як носія нових знань,
усвідомленого ретранслятора створеної попередніми поколіннями інформації, творця та
вихователя гуманістичних ідеалів, слід орієнтувати початкову освіту у річище інноваційногуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу. Для досягнення цього в основу
навчально-виховного процесу закладаються об'єктивно існуючі загальні положення і
принципи сучасного співіснування далеко не однорідної (за національними ознаками,
релігійними уподобуваннями, мовою, статками тощо), як європейської спільноти в цілому,
так і української, зокрема. Серед них, насамперед доречно виділити такі [3]:
- духовний принцип, в основі якого закладено поняття про гармонійне співіснування
людини, суспільства і розумно та прагматично збудованого світу. Згідно цього принципу
початкова освіта покликана формувати систему ідеалів, які народжують прагнення і волю до
цілепокладаючого життя в полікультурному суспільстві за загальновизнаними принципами
людської моралі та законами природи;
- гуманістичні і демократичні засади, які передбачають розвиток здібностей, творчої
потенції, загальних і фахових компетенцій
особистості в ім'я активного процесу
життєтворення та прогресивного розвитку соціуму;
- комунікативний принцип, що спрямований на сучасне науково обґрунтоване
розуміння себе, світу і свого місця у країні, світовій спільноті та реально існуючому
природному середовищі;
- особистісно діяльнісні мотиви, спрямовані на мотивоване фахове зростання та
реалізацію себе як особистості і частини реально існуючого динамічно змінного світу.
Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення нормативно
визначених знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку в учнів здатності
практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях.
Компетентність – це інтегрована результативно-діяльнісна характеристика оновленої освіти.
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В такій концептуальній схемі вчителі і учні апріорі орієнтуються на особистісно орієнтовані
і діяльнісні моделі навчання. Це вимагає від учителя змістити акценти у своїй навчальновиховній діяльності із інформаційної до організаційно-управлінської площини. У першому
випадку вчитель відігравав роль «ретранслятора знань», а в другому – організатора освітньої
діяльності. Змінюється й модель поведінки учня – від пасивного засвоєння знань, до
дослідницько активної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Процес учіння наповнюється
розвивальною функцією, яка стає інтегрованою характеристикою сучасного процесу
навчання.
У самому загальному випадку компетентнісний підхід до освіти націлює людину на
адекватні реакції в: сучасному суспільстві; інформаційному полі; рієнтаціях на ринку праці;
подальшій освіті. При цьому поняття компетентності містять набір знань, умінь, навичок і
ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції,
спрямовані на досягнення визначених стандартів у професійній галузі або певній діяльності
[4].
Сучасний учитель, крім загальних і фахових компетенцій, наукового світогляду, має
досконало володіти організаційно-педагогічними (організованість та послідовність в діях,
педагогічний такт, об’єктивність в оцінюванні тощо), моральними (чесність, справедливість,
повага до учнів тощо) та комунікативними (вміння встановлювати контакт та слухати,
педагогічний та психологічний такт тощо) компетенціями. Перш за все вчитель має бути
спеціалістом з людського розвитку, а не просто вчителем початкових класів. Сучасний
вчитель має бути обізнаним не тільки з науково-методичними методами, формами та
інноваційними технологіями навчання, які використовуються в початковій школі, основами
вікової дитячої психології та інклюзивної освіти, але й з теоретичними основами
педагогічного впливу на батьків, відпрацювання і перевірки на практиці форм і методів
поняття «педагогічна культура батьків». Фахово підготовлений вчитель, який сповідує ази
інноваційно-гуманістичної педагогіки має вміти працювати із батьками учнів, громадою в
якій знаходиться школа, діючими на її території громадськими інституціями.
Саме тому, навчальний план професійної підготовки майбутнього вчителя початкової
школи у ВЗО відводить у структурі
та змісті основну роль дисциплінам психологопедагогічного циклу і практиці безпосередньо в школі. Акцент на педагогічних факультетах
у ВЗО в усіх напрямках педагогічної підготовки майбутніх учителів робиться на
впровадженні у практику навчання нових підходів до його організації і використанні
сучасних інноваційних педагогічних технологій. Компетенції закладаються в освітній процес
ЗВО технологіями, змістом освіти, стилем функціонування навчального закладу, взаємодією
між викладачем та студентом. Розробляючи і впроваджуючи інноваційні технології у
навчальний процес ЗВО, слід активно формувати ставлення студентів до педагогічної
роботи: стимулювати мотивацію до дослідницького навчання, виробляти прагнення
займатися самосвітою та позааудиторною роботою, усвідомити ще в студентські роки
принцип «освіта упродовж усього життя», тобто створити необхідні умови для «для ситуації
успіху в майбутньому» кожному студенту.
У реформованій школі велика увага відводиться запровадженню інклюзивної освіти.
Готуючи майбутнього вчителя початкової школи до інноваційно-гуманістичної освітньої
діяльності у сьогоднішніх умовах ЗВО має навчити його працювати в інклюзивному класі.
Початкова школа має створити всі умови для забезпечення конституційних прав і
державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної
реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвитку їх
здібностей [5].
Зрозуміло, що сформовані в освітньому полі компетенції мають бути вигідними як
для окремої особистості, так і для суспільства в цілому та надавати можливість особистості
інтегруватися в суспільстві і при цьому зберігати незалежність та індивідуальність.
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ
«ПУНКТУАЦІЇ»
Павлюк Н.П.
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри стилістики
і культури української мови РДГУ
Педагогів часто приголомшує різноманітність інновацій, які пропонуються для
вирішення поставлених перед ними проблем, тому велике практичне значення має знання
вчителем освітніх можливостей кожної технології. Зупинимось на технології розвитку
критичного мислення на уроках вивчення «Пунктуації». Дана технологія вчить мислити,
зіставляти свою думку з іншими, дає можливість проявити свої творчі здібності, заохочує
взаємодію. Технологія розвитку критичного мислення (ТРКМ) розроблена американськими
педагогами-практиками в 80-і роки ХХ століття. Пізніше основу технології стали складати
ідеї і теорії Жана Піаже про етапи розумового розвитку дитини; Льва Виготського про зону
найближчого розвитку. «Перекладені» на мову практики ідеї технології звучать так: діти від
природи допитливі, вони прагнуть пізнавати світ, здатні розглядати серйозні питання і
висувати оригінальні ідеї. Роль учителя – бути вдумливим помічником, який стимулює учнів
до невпинного пізнання і допомагає їм сформувати навички продуктивного мислення.
Критичне мислення формується, передусім, у дискусіях, дебатах, різних видах парної
і групової роботи, письмових роботах і активній роботі з текстами, зіставленні
альтернативних точок зору.
Існує 3 етапи (фази) технології: актуалізація (виклик), усвідомлення змісту, рефлексія.
1 етап – актуалізація (виклик). Пробудження інтересу до предмета завдання:
актуалізація наявних в учнів знань; пробудження пізнавального інтересу до досліджуваного
предмета; допомога вчителя учням у тому, щоб самим визначити напрямок у вивченні теми.
2 етап – усвідомлення змісту: допомога в активному сприйнятті досліджуваного
матеріалу; співвіднесення існуючих знань із новими.
3 етап – рефлексія: узагальнення матеріалу, підведення підсумків; допомога вчителя в
тому, щоб учні самостійно узагальнили матеріал, що вивчається, визначили напрямки
подальшого вивчення матеріалу [1].
Існують різні прийоми і методики, що застосовуються на кожному етапі уроку:
Ромашка питань, фішбон (рибна кістка), дерево передбачень, денотатний граф, + - цікаво,
зведена таблиця, шість капелюхів, діамант, РАФТ (роль, аудиторія, форма, тема), лист по
колу, «лови помилку», «поляна сніжинок», кубик та інші. Я зупинюся на прийомі «Шість
капелюхів».
Прийом «Шість капелюхів». Приклад уроку вивчення нового матеріалу «Розділові
знаки кінця речення» 5 клас.
Білий капелюх. Мислити фактами, цифрами. Які розділові знаки кінця речення ви
знаєте. Скільки їх?
Жовтий капелюх. Позитивне мислення. У чому полягає особливе значення кожного
розділового знака кінця речення?
Чорний капелюх. Проблеми. Наведіть приклади неправильного інтонування речень,
що можуть призвести до непорозумінь зі співрозмовником.
Червоний капелюх. Емоції. Подумайте, які розділові знаки кінця речення впливають
на ваші позитивні чи негативні емоції (прояв радості, подиву, піднесення, агресії, крику…)?
Зелений капелюх. Творчість. Спробуйте передати свої сьогоднішні емоції лише
показавши розділові знаки кінця речення. Що відбулося з вами до початку уроку?
Синій капелюх. Філософія. Узагальнити (підсумувати) висловлювання інших груп.

184

Отже, використання вчителем прийомів розвитку критичного мислення на уроках
української мови під час вивчення «Пунктуації» сприяє покращеній роботі учнів, дає змогу
їм: працювати креативно, творчо; задуматись; знаходити шляхи вирішення проблеми;
розвивати комунікативні навички; бути готовими до самореалізації, самовираження.
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ПРАГМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Павчук Марія-Катерина
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Серед сучасних філософів зазвичай прагматизм розглядається як застарілий
філософських напрям – такий, що процвітав у перші роки ХХ століття в досить провінційній
атмосфері, яка зараз видозмінилась. Великих прагматиків Джеймса і Дьюї періодично
хвалили за критику платонізму (Дьюї за традиційні уявлення про освіту, Джеймса за
метафізичні псевдо проблеми). Аналітичні філософи вважають, що їх антиплатонізм був
недостатньо суворим, а вони були недостатньо радикальними.
В останні роки класичні автори англосаксонського прагматизму відзначились новим
значенням в міжнародних філософських колах. У контексті сучасної континентальної думки,
роботи Жака Дерріди, Жан-Франсуа Ліотара і Жиля Дельоза містять лише кілька прикладів
критики метафізичного світогляду. Аспекти прагматичної думки використовуються для
додання гнучкості до концептуальних інструментів сучасної філософії, щоб пропагувати
стиль філософствування, більш прийнятний до проблем повсякденного життя. Надія на
прагматичне «оновлення філософії», що свідчить про ці тенденції, призвела до аналітичних
рефлексій деяких фундаментальних позицій сучасної континентальної думки, а також
визнання раніше не визнаних або недооцінених прагматичних елементів у таких мислителів,
як Кант, Гегель, Ніцше, Хайдеггер і Вітгенштейн. Шиллер писав, що найкращим доказом
новизни і продуктивності ідеї є повнота і безглуздість нерозуміння, з якими її приймають.
Якщо судити по цих показниках, то ступінь новизни прагматизму був дійсно дуже високий.
В рамках нинішніх аналітичних дискусій є широкий спектр розбіжностей, через які, з
часом можуть бути оновлені форми неопрагматизму, які для евристичних цілей можна
згрупувати у дві загальні категорії за типом використовуваної дискурсивної стратегії. Перша
категорія полягає в усвідомленій інфляції концепції прагматизму в порядку становлення його
якомога
ширше
в
дисциплінарному
дискурсі
філософії. Друга
полягає
в дефляційному застосуванні концепції для того, щоб відрізнити їх від професійного іміджу
академіка філософії. Проте є дещо спільне в кожному варіанті неопрагматизму: спільною є
тенденція критикувати «репрезентативну» дискусію між реалізмом і антиреалізмом. В центрі
цієї дискусії, яка залишила свій відбиток у ХХІ столітті філософської думки, криється
проблема того, чи наші психічні уявлення слід розуміти реалістично, як зображення деяких
зовнішньо існуючих реальностей, чи антиреалістично, як конструкції цієї сфери.
Прагматична філософія визнана такою, що здатна дати відповіді на сучасні актуальні
проблеми здобула піднесення над традиційними турботами представників гносеології, яка
визначила велику частину інтелектуального та культурного життя сучасності. Є припущення,
що філософія наступного століття буде випливати із цього визнання, і що практика цього
виникнення добре ведеться. Більше того, в епоху глобалізації – екуменічна філософія є
важливим внеском у завдання приведення разом автономних дисциплін, які перетворюються
на міждисциплінарну мережу практики знань: можливо, реанімований прагматизм
забезпечить філософську підтримку цьому проекту.
Концепція прагматичної теорії комунікації також функціонує як критика
невизначеності шляхом постулювання різних видів універсальних чи трансцендентних
факторів. Прагматична критика інших традицій – це твердження, що вони намагаються
обмежити потрійні обставини зв’язку, тим самим обмежуючи рефлексивність через заклики
до традиційних національних переконань (риторика), структуровані коди (семіотики),
діалогічну спрямованість на інші обставини (феноменологія), формальні моделі
(кібернетика), причинно-наслідкові прогнози (соціальна психологія), культурні зразки та

186

соціальні структури (соціокультурна теорія) та загальна обґрунтованість твердження
(габермасівська критична теорія). Був період, коли філософія підтримувала ідеалістичні
теорії політики (наприклад, соціалізм, марксизм, франкфуртська школа), а повернення до
прагматизму – це радикальна переорієнтація філософського мислення.
Отже, у сучасному прагматизмі є нагальна потреба нового розуміння цього терміну.
Також потрібна нова концепція прагматизму, яка повністю визнає широке невдоволення
двома домінуючими категоріями, які стали основою дилеми майже для кожної головної
традиції філософії ХХ століття: категорій досвіду та мови. Оновлений прагматизм прагне
вийти за межі дилем, які нав'язують ці категорії. Річард Дж.Бернштейн справедливо
стверджує, що очевидно добре укорінена роздвоєність між досвідом і мовним поворотом - це
саме така дихотомія, яку прагматики повинні відкинути. Відкинувши цю дихотомію з
прагматичного становища, яка включає дозвіл і навіть культивування форм прагматизму, які
не є ні центризмом на досвід (експерименталіст), ні мовою (лінгвіст). Саме в цьому сенсі
прагматизм сьогодні потребує оновлення.
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Сучасна економіка, розвиток якої останнім часом відбувається інноваційним шляхом,
ставить високі вимоги до кваліфікації та можливостей кожного працівника. Світова
практика показує, що створення наукових та освітніх кластерів може організувати
безперервну та багаторівневу професійну освіту: сприяти вдосконаленню матеріальнотехнічного фундаменту навчальних закладів, враховувати інтереси всіх дисциплін освітнього
кластеру, відбирати та конструювати зміст освіти та викладання, сприяти професійному
розвитку педагогічного колективу навчальних закладів. Сьогодні серед науковців немає
єдиного визначення освітнього кластера. Наведемо деякі визначення освітнього кластера,
знайдені в зарубіжних та вітчизняних джерелах.
1. Освітній кластер, за визначенням Н. Корчагіної, – це сукупність взаємопов’язаних
закладів професійної освіти, об’єднаних за галузевою ознакою і партнерськими відносинами
з підприємствами галузі, які локалізовані на одній території, а кінцевим продуктом яких є
освітня послуга [3]. Ядром цього кластера є вищий навчальний заклад (ВНЗ) або інша
освітня установа.
2. Науковий колектив під керівництвом С. Растворцевої [5, с 126] визначає освітній
кластер як систему навчання, взаємонавчання та інструмент самонавчання в інноваційному
ланцюжку «освіта – технології – виробництво», яка заснована переважно на горизонтальних
зв’язках всередині ланцюжка (побудова цілісної системи багаторівневої підготовки фахівців
для підприємств на основі інтеграції освітньої установи та підприємств-роботодавців, що
забезпечує підвищення якості, скорочення термінів підготовки, закріплення випускників на
підприємствах, створення гнучкої системи підвищення кваліфікації кваліфікованих фахівців
підприємствам з урахуванням поточних і прогнозних вимог виробництва).
3. Освітній кластер, за визначенням Є.М. Чернишової, – це мережа постачальників,
виробників і споживачів освітніх послуг і технологій. А також елементів освітньої
інфраструктури, діяльність яких ґрунтується на позитивних синергетичних ефектах освітньої
агломерації (мережних технологій, інтеграції знань та умінь, близькості споживача та
виробника освітніх послуг тощо).
4. Освітній кластер — сукупність взаємопов’язаних установ професійної освіти,
об’єднаних за галузевою ознакою і партнерськими відносинами з підприємствами галузі.
Інтуїтивна відповідь — це кластер, де вузи відіграють головну роль (є ядром) [2]. Таким
чином, під науково-освітнім кластером розуміємо стійке територіально-галузеве партнерство
між установами загальної, професійної освіти, науково-дослідними організаціями та
підприємствами регіону.
Поняття «кластер» дуже часто вживається разом з прикметником «інноваційний», що
підтверджує тезу про те, що кластери і кластерний підхід характерні, передусім, для
інноваційної освіти, а освітні кластери є однією з форм організації інноваційного навчання.
Кластерна форма організації забезпечує створення сукупного інноваційного продукту і
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підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідними професійними
компетенціями [4].
Суть концепції освітніх кластерів полягає в об’єднанні під егідою провідного
галузевого ВНЗ навчальних закладів початкової, середньої, професійної освіти, профільних
шкіл, базових підприємств, основних замовників і споживачів. Є. Куценко зазначає, що
головна відмінність освітнього кластера полягає не стільки в складі його учасників (до
складу освітнього кластера можуть входити комерційні організації, органи державної влади,
організації зі співробітництва), і не у провідній ролі ВНЗ (вони можуть бути ядром і
звичайного кластера). Звісно ж, освітній кластер все ж таки націлений не стільки на
створення освітніх послуг, скільки на навчання особистості, здатної до конкуренції в
постійно мінливих умовах кон’юнктури ринку.
Нині кон’юнктура ринку освітніх послуг не відповідає кон’юнктурі ринку трудових
ресурсів і вимагає створення нових механізмів взаємодії сфери надання освітніх послуг зі
сферою виробництва. При цьому важливо актуалізувати взаємодію освітніх установ з
організаціями та підприємствами різних галузей і напрямів діяльності для просування нових
технологій у виробництво і управління, а також з метою підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для інноваційної діяльності.
Досліджуючи методологічні аспекти кластеризації регіону, М. Бутко зауважує, що на
сьогоднішній день застосування кластерного підходу в Україні є необхідною умовою для
виходу з економічної кризи, відродження вітчизняного виробництва, підвищення
ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня
економічного зростання та конкурентоспроможності. Об’єднання у кластер підприємств має
ряд переваг, а саме: можливість більш ефективного та раціонального використання як
наявних ресурсів, так і залучених інвестицій, що є важливою умовою для сталого розвитку
підприємств; взаємне збагачення знаннями, ідеями, що сприяє нарощуванню
інтелектуального потенціалу, забезпеченню потреб споживачів товарами та послугами
високої якості; фінансова підтримка між членами кластера, формування єдиних фінансових
ресурсів; взаємодоповнюваність та гармонія складових кластера завдяки реалізації спільних
організаційно-економічних заходів та проведенню ефективного маркетингу; можливість
залучення як державних, так і іноземних інвестицій; підвищення гнучкості та інноваційного
потенціалу, доступ до нових технологій та обладнання, що дає змогу виробляти якісну,
конкурентоспроможну продукцію, збільшити обсяг її виробництва; можливість спільно та
ефективно вирішувати проблеми на рівні органів влади; об’єднання усіх компонентів
виробничого процесу для досягнення високого економічного результату [1].
Інноваційний розвиток є обов’язковим елементом науково-технічного прогресу,
оскільки створює сприятливі умови для розвитку креативного потенціалу, позитивного
сприйняття суспільством певних новацій. У Законі України «Про пріоритетні напрямки
інноваційної діяльності» інноваційний розвиток суспільства визначається як складова
частина інноваційного потенціалу, який характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та
соціально-психологічної підготовки особистості й суспільства в цілому до сприйняття і
творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах. Розвиток
інновацій суспільства визначено одним зі стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності в
Україні. Культура інноваційних кластерів є складовим елементом інноваційної культури.
Новою понятійною сферою є перенесення терміна «кластер» в освіту. Концептами, що
належать до цієї моделі, є: взаємодія, взаємозалежність, тісне переплетення всіх елементів,
створення на виході нового конкурентоспроможного освітнього продукту. Сполучним
компонентом є конкуренція, тобто у вихідній моделі – це створення конкурентоспроможного
продукту, а у разі метафоричної моделі – створення умов для навчання особистості, здатної
успішно здійснювати професійну діяльність у сучасних умовах [6].
Метою такої взаємодії є підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для
інноваційної діяльності. Для позначення нової організаційної форми і з’явився новий термін
«(інноваційний) освітній кластер». У праці М. Портера наведено аналіз освітнього кластера
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Массачусетса, лідерами якого є Массачусетський і Гарвардський університети, детально
описано його роль в освітній сфері в країні, порівняно з іншими штатами (насамперед, з
Каліфорнією) та іншими країнами, наведено концептуальну схему освітнього кластера [8].
У Європі активне проведення кластерної політики в освіті почалося в 1990-ті роки в
період популяризації терміна «економічний кластер». У Великобританії, наприклад,
з’явилася велика кількість медичних інноваційних освітніх кластерів. Такі кластери
розглядаються як механізм, за допомогою якого теоретичні ідеї щодо вдосконалення
охорони здоров'я проникають в медичну практику. Все це можливо тільки на основі тісної
співпраці з університетами, місцевими органами влади, благодійними організаціями та
приватними компаніями, які перебувають на передньому краї інноваційної практики. У США
вважають перспективним розвиток міждисциплінарного підходу для створення спеціально
інтегрованих екосистем, що допоможе зняти бар’єри, які уповільнюють інноваційні процеси
в технологіях навчання [7].
Отже, проаналізувавши наукові джерела зарубіжних і вітчизняних дослідників, ми
вважаємо, що потенціал кластерних механізмів можна розглядати як інтегроване поєднання
їх структуроутворювальних складових з природноресурсними, інвестиційними,
інноваційними, інфраструктурними можливостями території для забезпечення ефективного
використання її економічного простору на засадах сталого розвитку в умовах суспільних
трансформаційних змін. Ми підтримуємо висновки розглянутих досліджень про те, що
застосування потенціалу кластерних механізмів у процесі кластерної інтеграції суб’єктів
освіти, науки і виробничої сфери в управлінні освітою в умовах децентралізації влади,
розвитку громадянського суспільства сприятиме національному та регіональному
інноваційному розвиткові, підвищенню конкурентоспроможності економіки та якості життя
громадян.
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В современных условиях глобализации экономики и развития технологий, концепция
управления цепями поставок приобретает все большее значение. Появление новых
конкурентов, новых продуктов и новых маршрутов требует от организаций не только
построения устойчивых цепей поставок, но и непрерывного их совершенствования. Вместе с
тем особенности оценки инновационного процесса в цепях поставок остаются
малоизученными.
Под инновационным процессом понимается процесс создания, распространения и
использования новшеств, т.е. совокупности новых идей и предложений, которые
потенциально могут быт осуществлены при условии масштабности их использования
эффективности результатов могут быть стать основой любого нововведения [1].
Однако в большинстве работ на данный момент оценка эффективности
инновационного процесса сводится к оценке конкретных инновационных проектов
организации.
Инновационный проект можно рассматривать как форму целевого управления
инновационной деятельностью организации, а также как процесс проведения инноваций [2,
с.40-41].
Понятие «инновационный процесс» шире понятия «инновационный проект», и
охватывает всю деятельность организации, связанную с доведением новшеств (инноваций)
до потребителя. Когда же речь заходит об инновационном проекте, то обычно имеется в виду
процесс доведения какого-либо конкретного новшества до потребителя. В связи с этим,
можно сказать, что методы оценки инновационных проектов частично позволяют
охарактеризовать инновационный процесс организации.
Что касается оценки инновационных процессов в цепях поставок, то показатели
оценки инновационных проектов можно использовать для оценки инновационных проектов,
реализуемых совместно с другими участниками цепи. Примерами таких проектов могут
служить совместная разработка между поставщиком и производителем нового продукта, или
работа производителя и транспортной организации по введению нового способа доставки
товаров до потребителя.
Однако независимо от того, рассматривается ли эффективность инновационного
проекта, либо инновационного процесса организации в целом, многие авторы сходятся во
мнении, что эффективность инновационных проектов (процессов) необходимо
рассматривать в зависимости от видов эффекта (экономический, научно-технический,
социальный, экологический и, в некоторых источниках, ресурсный). Данная классификация
видов эффекта встречается в работах Беляева Ю. М. [3, с. 69], Богомоловой И.С. [4],
Горфинкеля В.Я., Попадюк Т.Г. [5, с. 254], Дармиловой Ж.Д. [6, с. 112-113], Дорофеева В.Д.
и Дресвянникова В.А. [7, с. 168-170], Фаенсона М. И. [8].
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В дальнейшем, в зависимости от выбранного для анализа вида эффекта выбираются
соответствующие показатели для расчета. Горфинкель В.Я. и Попадюк Т.Г. отмечают, что в
условиях рыночных отношений не может быть унифицированной системы показателей.
Каждый участник инновационной деятельности выбирает данную систему исходя из
особенностей своей работы [5, с. 251]. В то же время возникает сложность в выборе
необходимой системы показателей в виду наличия большого числа источников, методик для
оценки инновационного процесса, а также их различия у различных авторов.
Наиболее распространенные показатели оценки инновационных проектов – с
помощью индекса рентабельности, окупаемости инвестиций (капиталовложений), чистой
текущей стоимости и внутренней нормы доходности. Но необходимо отметить, что данные
показатели позволяют оценить лишь экономический эффект от инноваций.
Для оценки научно-технического эффекта в цепях поставок можно использовать такие
показатели, как количество совместных проектов по разработке инноваций, количество
совместных патентов и изобретений, коэффициенты автоматизации производства, работ,
труда.
Ресурсный эффект в цепях поставок характеризуется показателями материалоемкости,
материалоотдачи, топливоемкости и энергоемкости, а также удельным весом материальных
затрат в себестоимости продукции.
К показателям социальной эффективности инновационного процесса в цепях поставок
относятся заработная плата сотрудников организации в целом и сотрудников,
задействованных в инновационном процессе, размер выплачиваемых премий, повышение
благосостояния сотрудников и улучшение условий труда.
Экологический эффект определяется такими показателями, как снижение выбросов
СО2 в атмосферу, сокращение объема отходов, изменение электромагнитного, шумового и
др. фона, количество внедренных инноваций, влияющих на экологичность производимой
продукции.
На основе вышесказанного можно отметить отсутствие четких механизмов для
комплексного анализа инновационных процессов с позиций экономического, ресурсного и
экологического эффектов. Также необходимо отметить отсутствие методик оценки
инновационного процесса не только на уровне одной организации или государства в целом,
но и в цепи поставок рассматриваемой организации. Существующие показатели оценки
эффективности инновационных проектов можно использовать лишь для оценки тех
проектов, которые реализуются совместно между несколькими участниками цепи.
Список литературы:
1. Сергеева, Т. Б. Словарь-справочник по философии для студентов лечебного,
педиатрического и стоматологического факультетов / Т. Б. Сергеева. – Ставрополь: изд-во
СтГМА.м. – 2009.
2. Беликова, И.П. Инновационный менеджмент: учебное пособие (краткий курс
лекций) / И.П. Беликова. – Ставрополь, 2014. – 76 с.
3. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник / Ю.М. Беляев. – Москва:
Дашков и К°, 2018. – 220 с.
4. Инновационный и проектный менеджмент. Учебное пособие / И.С. Богомолова [и
др.]. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 181 с.
5. Горфинкель, В.Я., Попадюк Т.Г. Инновационный менеджмент : учебник / ред. В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк. – Москва : Юнити, 2015. – 392 с.
6. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие : / Ж.Д.
Дармилова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 168 с.
7. Дресвянников, В.А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.А.
Дресвянников, В.Д. Дорофеев. – Издательство Пензенского института экономического
развития и антикризисного управления, 2003. – 189 с.

192

8. Фаенсон, М. И. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / М. И. Фаенсон. –
М: МГУП. – 2002. – Режим доступа: http://hi-edu.ru/e-books/xbook390/01/part-004.htm. – Дата
доступа: 28.09.2020.

193

Agricultural sciences
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ У ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВАХ
Панкєєв С.П.
Херсонський державний аграрно-економічний університет
к. с.-г. наук, доцент (sergeystarik@ukr.net, 0679867485)
В Україні створені умови для існування у сільському господарстві підприємств різних
форм та розмірів. Основними товаровиробниками сільськогосподарської продукції, в тому
числі і виробництва свинини, є сільськогосподарські підприємства та малі господарства. До
малих форм господарювання у сільському господарстві належать господарства населення та
фермерські господарства, які ґрунтуються на праці фермера та членів його родини з
можливим залученням кількох середньорічних найманих працівників.
Останнім часом їх значення в аграрній сфері зростає і не дивлячись на існування
проблем, вони є важливими товаровиробниками сільськогосподарської продукції, в том у
числі і виробництва свинини. Малі форми підприємницької діяльності в
сільськогосподарському виробництві виступають дієвим регулюючим суб’єктом економки,
що формує високий рівень конкуренції та попереджає неконтрольований ріст цін на ринку,
володіє великим творчим потенціалом, наповнює ринок новим асортиментом продукції,
миттєво реагуючи на різноманітні індивідуальні потреби споживача, а також скорочує рівень
існуючого безробіття як основне джерело зайнятості [4, с. 200-210].
Тому малому підприємництву, з боку держави, слід приділятися багато уваги.
За умов обмеженості й недостатності власних ресурсів у малих підприємствах, як і в
сільськогосподарських підприємствах велике значення має кредитування. Нині в Україні
існують програми за участю іноземних банків, проте співпраця банківської систем і малих
форм господарювання знаходиться на низькому рівні, тому існують проблеми залучення
додаткового фінансового капіталу. Перешкодами на шляху отримання кредитів малими
аграрними товаровиробниками є: високі відсоткові ставки; відсутність досвіду кредитування
села вітчизняними банками; коротка історія позичальника; відсутність єдиної банківської
політики в даній сфері; завищені розміри заставного майна; нерозвинена система
нормативно-правового регулювання діяльності установ; низький рівень розвитку
інфраструктури тощо. Тому слід проводити заходи удосконалення, які включають:
встановлення пільгового кредитування; забезпечення відповідних умов доступності
кредитування усіх форм господарювання; держава має брати участь у кредитування
довгостроковому кредитуванні/ На сучасному етапі розвитку свинарства у нашій країні
поголів’я свиней скоротилося майже на половину, а виробництво свинини - майже втричі. У
вітчизняному свинарстві була задіяна потокова технологія виробництва, циклічно-турова
система опоросів, штучне осіменіння, двофазова технологія вирощування відгодівлі
молодняку, погніздна технологія виробництва, раннє відлучення поросят, яке використовує і
передові країни світу. Виробництво свинини в держпідприємствах становило 1%, у
колективних - 24%, індивідуальному секторі - 65%, фермерських господарствах 1% [1, с.99104].
Сучасне тваринництво, зокрема, свинарство, у провідних країнах світу
характеризується динамічним розвитком, застосування інтенсивних енергозберігаючих
технологій, зростанням виробничих потужностей, постійним підвищенням продуктивності
тварин, що і забезпечує стійке збільшення виробництва свинини.
Обставини складаються так, що виробництво свинини в індивідуальних присадибних
господарствах у відсотковому відношенні більше, ніж у господарствах державних і
колективних; однак, за фактичними даними поки що незначно перевищують рівень, який
було досягнуто у цьому секторі ще 10-15 років тому. При цьому можливість подальшого
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розвитку присадибних індивідуальних господарств на даний період майже вичерпана,
оскільки, вони не підтримуються з боку суспільного сектору. Ці виробники свинини
потребують сприяння суспільства у плані прийнятих форм придбання, поросят, необхідних
кормових добавок або допомоги у виготовленні на місці повноцінних кормосумішей із
зернофуражу, зооветеринарного обслуговування і особливо в реалізації та переробці
виробленої продукції.
Значною мірою цьому сприяло б створення на відповідній законодавчій основі
регіональних асоціацій (об’єднань) індивідуального виробника свинини, перші паростки
яких з’явилися в окремих регіонах країни, і все ж утримання 1-3 голів свиней у кожному
господарстві слід розглядати як тимчасовий вимушений вихід, а не як генеральну лінію
майбутнього цивілізованого суспільства, будівництво якого передбачено здійснити.
Ринкові перетворення в економіці України обумовили формування багатоукладної
системи господарювання в аграрному секторі, де поряд з державними, приватними,
орендними підприємствами, господарськими. З цих позицій функціонування фермерських
господарств створює передумови для підвищення ефективності аграрної економіки,
розширюючи межі пошуку раціональних форм і методів використання природних і
економічних ресурсів аграрного виробництва. Необхідність існування та подальшого
ефективного розвитку фермерських господарств товариствами, виробничими кооперативами
отримали розвиток фермерські господарства пов’язана з тим, що ними забезпечується
поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської продукції; раціональне
використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське
господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат
сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо[2, с. 35-40].
Класифікація свинарських фермерських господарств можна представити наступним
чином. І група – їх частка складає 40 %. Такі господарства утримують свиней у спеціально
обладнаних приміщеннях, але з низьким рівнем механізації; роздача кормів і видалення гною
здійснюється вручну. Корми, які використовують для годівлі свиней, різноманітні, і
незбалансовані за основними поживними речовинами. Дані господарства займаються
вирощуванням поросят для населення і виробництвом малої кількості продукції для власних
потреб.
ІІ група – їх частка складає 45 %. Такі господарства від 50 до 200 голів свиней.
Утримання свиней відбувається у спеціальних приміщеннях (свинокомплексах), які
отримали за сертифікатами або просто скупили. Система водонапування, роздача кормів,
видалення гною, роздача кормів механізована. Ці господарства займаються вирощуванням
поросят для продажу населення. Комплектування маточного поголів’я здійснюється за
рахунок закупівлі ремонтного молодняку. Рентабельність виробництва свинини у таких
господарствах складає від 5 до 22 %; використовується штучне осіменіння.
ІІІ група – їх частка складає 15 %. Це господарства, які мають земельні і майнові
сертифікати або об’єдналися у спеціальні кооперативи з виробництва свинини.
Впроваджуються новітні технології ресурсозбереження. Годівля повно раціонна,
збалансована за всіма поживними речовинами, за типом "шведського столу".
Серед чинників, які стримують розвиток свинарських фермерських господарств:
низький
рівень матеріально-технічної бази, низька якість кормів, низький рівень
комплектації маточного поголів’я, високі податкові ставки за кредити та складнощі при
утримання свиней, висока вартість комбікормів, проблеми з переробки власної продукції, що
змушує фермерів реалізовувати її за низьким цінами, цінова політика (проблеми із
закупівельними цінами).
Перспективною програмою розвитку і виробництва свинини у фермерських
господарствах є створення та реалізація міні-ферм. На одну сільську раду на 2000
мешканців, по 3 людини на один двір, можна створити 35 міні-ферм. На одну міні-ферму
можна отримати по 50 поросят за один цикл вирощування, дорощування і відгодівлі (15
поросят за 3 цикли) у розрахунку 300 кг корму на голову, потреба в кормах складе 45 т
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кормів за весь цикл. Так, при отриманні поросят 520 голів поросят потреба в кормах складе
1600 т корму на одну сільську раду за рік [3, с.31-39].
Метою програми являються наступні чинники:
створення на базі домогосподарств міні-ферм з відгодівлі поросят в невеликих
типових ангарах на глибокій незмінюваній підстилці та об’єднання таких міні-ферм у
виробничий кооператив;
створення системи забезпечення міні-ферм (членів кооперативу) поросятами
високопродуктивної генетики, кормами, ветеринарними препаратами;
відбудова системи взаємовідносин (юридичних, економічних, логістичних)
підприємств-постачальників ресурсів з міні-фермами (кооперативом);
базове підприємство підтримки вибудовує відносини з міні фермами
(кооперативом) на виробничих засадах;
-міні-ферма (кооператив) придбає ангари в лізинг за державної підтримки
(часткова компенсація вартості, низькі лізингові відсотки);
базове підприємство постачає міні-фермі (кооперативу) поросят та, відповідно
до технологічних нормативів, корми та ветеринарні препарати;
-міні-ферма (кооператив) здійснює відгодівлю, здає вирощених свиней
базовому підприємству та отримує від нього платню за надані послуги з вирощування;
Ризики програми можуть бути наступними.
збільшення періоду відгодівлі (більше 120 діб) внаслідок незадовільної якості
кормів;
зниження якісних показників свинини (через недотримання технології годівлі)
збільшення % вибуття;
відмова від подальшого співробітництва після одного циклу відгодівлі;
невизначеність відповідальності з боку клієнта за результати і наслідки проекту
(якщо один з ризиків все-таки буде мати місце);
проведення навчання і ознайомлення потенційних фермерів з технологією
утримання поросят на незмінюваній підстилці в ангарах холодного типу, видати технологічні
рекомендації;
проведення навчання, видання технологічних рекомендацій технології
відгодівлі свиней;
проведення навчання, видання технологічних рекомендацій, забезпечення
можливості оперативного контролю мікроклімату в ангарі (за допомогою його конструкції);
передбачення легко демонтованих конструкцій ангару;
усі питання пов'язані з ризиками сторін обумовити в договорі в таких розділах
як: ризики, відповідальність сторін, обов'язки сторін.
Список літератури:
1. Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України /
Прокопенко К.О. // Економіка АПК. – 2012. №4. – С.99-104.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ХУДОБИ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ В УМОВАХ
ДЕЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Панкєєв С.П.
Херсонський державний аграрно-економічний університет
к. с.-г. наук, доцент (sergeystarik@ukr.net, 0679867485)
Мета і задачі запропонованих сучасних технологій виробництва яловичини у
галузі спеціалізованого мясного скотарства полягають у закріпленні і систематизації
набутих знань з базових технологічних показників - годівлі великої рогатої худоби
напряму м’ясного продуктивності; розведення; механізації виробничих процесів та
інших, а також під час освоєння галузі скотарства взагалі питання ведення галузі у
сучасних умовах приватної власності на землю та майно.
Сучасні аспекти ведення галузі спеціалізованого м’ясного скотарства дають змогу
виробникам і вченим набути навички у здійснені науково обґрунтованих розробок
перспективної технології, основні положення якої можуть бути впроваджені у виробництво
[1, с. 11-12]
Важливо те, що сучасні задачі передбачають оптимальні виробничі показники (жива
маса молодняку, середньодобові прирости, валове виробництво продукції та ін.), а також ціну реалізації продукції, її собівартість, прибуток, рівень рентабельності.
Цикл вирощування і відгодівлі молодняку від завозу у 20-денному віці до
реалізації у 18 місячному віці поділяється на окремі вікові періоди і фази у залежності
від прийнятої технології. Переведення тварин із приміщення у наступне приміщення
здійснюється у міру їх росту. Усі приміщення розподілені на секції, у яких розміщують
тварин одного віку. Секції використовують за принципом "Усе зайнято – усе вільно", з
проведенням очищення і дезинфекції.
Прийняті на ферму телята підлягають клінічному огляду. Після огляду і
необхідній обробці телят розміщують у секції згідно технології вирощування.
Технологічні групи формують з однорідних тварин за живою масою і віком. На протязі
30 днів телят утримують у карантинному приміщенні з дотриманням карантинного
режиму.
При виробництві яловичини з використання сучасного генофонду згідно
технологічних особливостей враховуються наступні показники - програмування росту
молодняку за віковими періодами; рівень годівлі молодняку за періодами виробничого
циклу; розрахунок потреби у кормових угіддях, заготівля та роздавання кормів;
водозабезпечення та напування худоби; видалення гною; архітектурно-планувальне рішення
розташування будівельних споруд ферми та утримання тварин; ветеринарно-санітарні і
профілактичні мироприємства; економічна ефективність відгодівлі бугайців таврійського
типу південної м’ясної породи [3, с. 45-51].
У задачу оптимізації технологічного процесу виробництва яловичини у галузі
спеціалізованого м’ясного скотарства входило використання вітчизняних порід в умовах
державних підприємств Півдня України. Об’єктом є корови, бугаї-плідники, молодняк
худоби тварин південної м’ясної породи.
Утримання корів із телятами і молодняка на дорощуванні – безприв’язне, групове,
влітку на пасовищі. Залежно від природно – економічних, кормових умов, породних
особливостей тварин можуть бути різні технологічні варіанти дорощування і відгодівля
молодняка.
Дорощування і відгодівлю проводять з максимальним використанням силосу, сінажу,
сіна, соломи, а також концентрованих кормів. Заключну інтенсивну відгодівлю тривалістю
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90 – 120 днів проводять як при безприв’язному так і прив’язному утриманні худоби.
Основними кормами в цей період є силос, сіно і концентровані корми. У структурі раціону
концентровані корми повинні становити від 27 до 45% залежно від інтенсивності відгодівлі.
Нагул проводять на природних або культурних пасовищах. Мінімальний
середньодобовий приріст живої маси при нагулі – 700 г.
Перевагу слід надавати сучасним перспективним технологіям заготівлі кормів.
Заготівля кормів у пластикових мішках забезпечує швидке наповнення та повну
герметизацію мішків, саме це дає чудовий ефект консервування. Пластикові мішки – один із
найкращих існуючих засобів зберігання кормів, бо втрати при цьому складають – 5% (1-8%)
сухої речовини, а у силосних ямах – 15% (10-25%) сухої речовини. Витрати, спрямовані на
досягнення високої якості під час зберігання у мішках, повністю окуповуються.
Основним завданням кормовиробників є збільшення протеїнової та енергетичної
цінності корму та оптимальному вмісту клітковини. Для отримання високоякісного
консервованого корму дотримуються таких правил: правильний підбір злаково - бобових
травосумішей (сінаж, сіно); вибір оптимальної фази скошування (сінаж, сіно, силос);
налагодження кормозбиральної техніки; скорочення часу прив’ялювання та просушування
зеленої маси у полі (сінаж, сіно); швидка закладка (сінаж, сіно); оптимальне подрібнення
(силос); контроль вологості (сінаж, сіно, силос); застосування консервантів; створення
анаеробних умов із застосуванням мішків AG-BAG або зберігання кормів у силосних
траншеях.
Складаючи план росту молодняку головна метою програми росту – забезпечити живу
масу бугайців у 18 – місячному віці 450 кг. У період вирощування рівень і якість годівлі
повинен забезпечити 650-700 г середньодобових приростів. Під час дорощування цей
показник повинен забезпечитися 750-850 г середньодобових приростів. У заключний період
відгодівлі від бугайців отримують щодоби не менше 850 г середньодобових приростів згідно
технологічної схеми годівлі за віковий період.
Телята від 20 днів до 3-х місячного віку утримуються групами по 20 голів у
обладнаних групових клітках на глибокій солом'яній підстилці. Площа підлоги складає 1,5м2
на 1 голову. Зі сторони кормового проходу встановлені годівниці з яких телятам згодовують
грубі, об’ємисті і зелені корми, фронт годівлі 0,4 м. На боковій стінці розташовані коритця
для водопою і вмонтовані гнізда для відер з яких випоюють незбиране молоко. Кожен день в
станку заміняють підстилку – солому, із розрахунку 1 кг – на голову.
Телят 6-ти місячного віку переводять на дорощування. Утримання безприв’язне на
глибокій підстилці, групами по 20 голів, тобто тих тварин, яких утримували на вирощуванні
переводять в інші станки, більші за розмірами у 2 рази. Площа підлоги 3 м2 на одну голову.
Станки обладнані годівницями, у яких за допомогою КТУ – 10 К роздають грубі та об’ємисті
корми, фронт годівлі 0,5 м.
На відгодівлю молодняк ставлять з середньою живою масою 300 кг. На відгодівлю
ставлять групами, тим же складом, що і на дорощуванні. Утримання також безприв’язне на
глибокій солом’яній підстилці. У станку повинно бути 5 м2 корисної площі на 1 голову
молодняку. Для поїння застосовують поїлки із розрахунку 1 поїлка на 15 тварин. Параметри
мікроклімату під час відгодівлі: температура 10-18ºС, відносна вологість повітря 50-70%,
максимальна концентрація аміаку–15 мг /м3, вуглекислого газу –0,25%, сірководню – 10 мг
/м3.
За кожною віковою групою тварин закріплюються постійні працівники, які повинні
мати навички для виконання певних виробничих процесів – утримання, годівлі, догляду, а
також дотримання ветеринарно-санітарних правил. Оператори повинні бути забезпечені
спецодягом і спецвзуттям згідно існуючих норм. Вхід на територію ферми і вихід з неї
працівниками ферми здійснюється через ветеринарно-санітарний пропускник, разом з
заміною верхнього одягу і спецвзуття. Вихід у спецодягу і у спецвзутті, а також винесення їх
за межі ферми категорично заборонено.
Робітники ферм повинні проходити систематично медичне обстеження.
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Ферма з виробництва яловичини повинна знаходитися у режимі роботи підприємства
закритого типу. Стороннім особам вхід на територію ферми заборонено. Транспорт, що
обслуговує виробничі процеси, під час в'їзду на територію ферми і виїзду з неї повинен
проходити через дезинфекційний бар'єр. Господарства – поставники повинні бути
благополучними з приводу інфекційних, інвазійних та мікозних захворювань
сільськогосподарських тварин.
Температура води для телят до 6 місячного віку повинна становити 18-20˚С, старше
цього віку – 12-15˚С. Ферма повинна забезпечуватися водою від поверхневої кільцевої сіті,
яка включає магістралі холодної води.
Для забезпечення добрих санітарно – гігієнічних умов тваринам, майданчики
забезпечують солом’яною січкою, створюючи шар підстилки не менше ніж 25 – 35 см, а
потім щоденно додають солому у розрахунку 2 кг на 1 голову. Наступне виробництво
щорічно даватиме цінні органічні добрива, які будуть використані для удобрення орних
земель, що належать господарству.
Передбачено павільйонний тип забудови тваринницьких приміщень типу „Жалюзин”
де впроваджено такі технологічні елементи: холодне безприв’язне утримання тварин на
глибокій солом'яній підстилці; кормові столи;світло аераційні дошки. штори; видалення
гною бульдозером з навісною лопатою один раз на рік у міру накопичення.
Важливим економічним показником виробництва яловичини є економічна
ефективність, яка включає: потужність ферми (кількість поголів'я), живу масу початкову і
кінцеву, абсолютний приріст, валове виробництво яловичини, продуктивність праці, ціну
реалізації 1 ц яловичини, вартість валової продукції, собівартість 1 ц яловичини, повну
собівартість продукції, прибуток, рівень рентабельності.
Розширення зони виробництва яловичини зумовить скорочення імпорту і насиченість
ринку власною продукцією, а в подальшому працювати на експорт до європейських країн та
інших країн, де цей ринок необмежений. При наявності продукції і її відповідності
стандартам можливо установити прямі зв’язки на експорт яловичини.
Економічна доцільність технології виробництва яловичини зумовлена біологічними
особливостями інноваційного продукту – південної м'ясної породи та застосовуваною
технологією відтворення, розведення худоби і виробництва яловичини. Низька матеріало- та
енергоємність технології розведення, вирощування та відгодівлі тварин зумовлена їх
високою стійкістю до високих (+35-40ºС і вище) та низьких (-30ºС) температур, в зв’язку з
чим тварини не потребують капітальних приміщень та енергомісткого обладнання. Тварини
можуть утримуватися на пасовищах протягом 280-330 днів, а в негоду (снігопад, ожеледь,
зливи, заметілі) їх можна утримувати в тристінних навісах [2, с. 40-43].
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗВАРНИХ БАЛОК
Пасічник Олександр Анатолійович
к.т.н., доцент
Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна
o.a.pasichnyk@gmail.com
Будь-який промисловий виріб може існувати в двох видах: всередині підприємства
(від проектування до виготовлення) і поза ним (з моменту реалізації і до закінчення терміну
експлуатації в конкретних умовах). Очевидно, що перш ніж виготовити деякий матеріальний
об'єкт, проектувальник повинен провести проектно-конструкторський процес, що визначає
майбутній виріб, необхідність появи якого зумовлена об'єктивними передумовами. Технічна
творчість тісна зв'язано і з наукою, і з виробництвом. Конструктор зобов'язаний знати і
використовувати дані основних фізичних, математичних та інших наукових дисциплін,
повинен враховувати можливості сучасного виробництва.
Проектно-конструкторську діяльність у загальному вигляді можна умовно розділити
на:

проектування – творче передбачення майбутнього технічного пристрою чи
технологічного методу, при якому розрахунками, чи ескізами експериментально робиться
попередня обробка;

конструювання – визначення технічного пристрою; результат — одержання
креслень нового виробу чи нового технологічного процесу.
Конструювання, у свою чергу, розділяється на два види діяльності: ескізне
проектування і оформлення. При ескізному проектуванні (як правило, з використанням
прототипів) визначається принцип дії розроблювального виробу, а при оформленні
виконується повний комплект документації для його виготовлення.
Час, затрачений на кожний з цих видів діяльності, дуже відрізняється. За приблизними
оцінками, у деяких конструкторських бюро основними видами проектної діяльності є:
креслення проектованого виробу і його складових (70% від загальної трудомісткості),
організація архівів і їхнє ведення (15%), власне проектування (15%). Проектування, у свою
чергу, підрозділяється на копіювання архівних прототипів (70%), модифікацію варіантів
(20%), виправлення помилок (9%) і розробку (1%) [1].
Недоліком сучасних САМ-систем є майже абсолютна автоматизація. Від користувача
майже нічого не вимагається, окрім нескладних дій, що в основному, зводяться до вибору
певних, запропонованих системою, характеристик. Все решта на себе бере комп’ютер.
Зазвичай, окрім чітких команд, програма самостійно приймає рішення у неординарних
ситуація. Деякі з таких ситуацій, передбачених розробниками, реалізуються за допомогою
певних алгоритмів, та більшість, все ж таки потребує людського втручання.
Таким чином виникла потреба у реалізації програмного продукту, котрий міг би бути
зручним і простим у користуванні, з досить високим ступенем автоматизації, та, водночас,
забезпечував користувачу повний контроль за процесом обрахунків; доступний та наочний
вивід результатів; можливість внесення змін в ході процесу та повернення до попереднього
етапу розрахунку.
Балками називають елементи конструкцій, що призначені для роботи на поперечний
згин, косий згин, кручення, стиск. У відповідності до призначення, при проектуванні балок
слід прагнути до мінімальної площі перерізу при максимальному моменті інерції та моменті
опору. Оскільки основним видом навантаження є поперечний згин в одній площині, тому
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найбільш розповсюджений тип перерізу – це простий і економічний переріз у вигляді
симетричного двутавра.
При проектуванні зварної балки певної довжини при заданому навантаженні,
необхідно розрахувати або призначити розміри усіх її елементів: дійсну довжину; розмір на
просвіт; висоту балки; товщину і висоту стінки; товщину і ширину поясу.
При проектуванні балки необхідно забезпечити:

Жорсткість не нижчу, ніж задана, яка залежить від призначення балки.

Міцність та економічність, тобто при мінімальних витратах матеріалу та
мінімальній вартості, що досягається правильним вибором матеріалу і правильним
розподілом його по перерізу.

Стійкість загальну, тобто усієї стиснутої частини перерізу балки, та місцеву,
тобто окремих стиснутих елементів балки.

Технологічність, тобто зручність і простоту виготовлення, що забезпечують
зниження витрат при виготовленні балки та надійність в експлуатації.

Компонування, тобто можливість сполучення з іншими частинами конструкцій.
Структура інформаційної системи має лінійну форму і складається з шести модулів.
Кожен виконує певну завершену і цілісну частину з усього комплексу обрахунків, які
передаються для подальшої обробки. Розрахунок параметрів майже повністю
автоматизований, і не потребує від користувача великих зусиль і знань з механічних
дисциплін. Простий у користуванні і приємний інтерфейс максимально спрощує роботу з
програмою.
Запропоновано інформаційна система автоматизованого проектування зварних балок.
Реалізовано інформаційну систему автоматизованого проектування зварних балок яка
є розрахунковим комплексом для проектування відповідних несущих металевих конструкцій.
В програмному комплексі реалізовано необхідні функціональні можливості й
отримано програмний продукт, що не потребує значних ресурсів комп’ютера, і не вимагає
глибоких професійних знань та навичок від користувача. Задля забезпечення необхідної
ефективності роботи користувача був розроблений зручний, інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс, який у значній мірі полегшує процес проектування. Інтерфейс реалізованої
інформаційної системи забезпечує активний діалог з користувачем та його контроль за ходом
обрахунків. Користувач, окрім вводу початкових даних може переглядати та навіть
корегувати проміжні і кінцеві результати обчислень. Більше того, користувач може
повернутись на будь який попередній рівень у системі обрахунків, якщо результат його не
задовольняє.
Система є логічно завершеним програмним продуктом, що може
використовуватися в інших програмних комплексах.
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Обґрунтування організаційно-економічних засад функціонування малих форм
господарювання у галузі сільського зеленого туризму безпосередньо пов’язано з наявністю
сучасного понятійного апарату та нормативно-правових визначень, аналіз яких надасть
можливість виявити їх економічну сутність. Відповідно Господарського кодексу України, до
суб'єктів господарювання загалом належать господарські організації – юридичні особи, а
також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці [1].
Згідно кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік, суб’єкти
господарювання розподіляють на: мікро- та малі, середні та великі підприємства. Згідно
такої градації, суб’єктами мікро-підприємництва є фізичні особи, зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня
кількість працівників за звітний період не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України [2].
Проте для малих форм господарювання у сільському зеленому туризмі, які
теоретично належать до мікро-підприємств, не зовсім підходять дані критерії, адже навіть 10
працівників можуть виконувати значний обсяг роботи та надавати велику кількість послуг, а
річний дохід у межах до 2 млн. євро недосяжний для багатьох туристичних підприємств на
селі. Таким чином, в умовах негативного коливання курсу національної валюти, встановлені
обмеження не є логічними не тільки для малих форм господарювання сільського зеленого
туризму, а й багатьох інших галузей сфери послуг.
У науковій економічній літературі також зустрічаються й інші визначення сутності
малих форм господарювання. Так, на думку І. В. Ляшенка, малі форми господарювання – це
суб'єкти малого підприємництва, що створюються на основі певної форми власності (як
правило, приватної) для здійснення господарської діяльності, одержання прибутку чи в
споживчих цілях. І, крім зазначеного раніше, вони мають деяку господарсько-правову
самостійність [3, с.30].
На нашу думку, малі форми господарювання у сільському зеленому туризмі – це
економічно самостійні господарюючі суб'єкти мікро-підприємництва. Вони здійснює свою
діяльність за участі власника та членів його родини, або із залученням найманої робочої
сили. Йдеться у тому числі про надання туристичних послуг і житла; сільськогосподарську
діяльність і виробництво продуктів харчування; надання транспортних та інших послуг;
торгівлю та інше з метою реалізації власних соціально-економічних інтересів.
Для виявлення особливостей функціонування малих форм господарювання туризму у
сільській місцевості варто виявити основні організаційні засади функціонування таких
підприємств з урахуванням вимог до цих підприємств та специфіки туристичної діяльності.
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Так, М. М. Ігнатенко вважає, що є наступні особливості організації малих форм
господарювання у сільському зеленому туризмі: власне сільські туристичні агрооселі
широкої та вузької спеціалізації; селянські й фермерські господарства з розвитком сільського
зеленого туризму як супутнього виду діяльності; агрооселі, спеціалізовані на розвитку
туристичної інфраструктури (прокат та/або продаж туристичного спорядження; харчування;
ночівля; транспортні й побутові послуги та ін.). Також мале підприємництво є здійсненням
діяльності у межах приватних осель або особистих селянських господарств, які законодавчо
й часто в наукових дослідженнях не відносяться до суб’єктів підприємницької діяльності [4].
Серед вимог до суб’єктів малих форм господарювання у сільському зеленому туризмі
та господарстві є обмеження особистим селянським господарствам площі земельної ділянки
розміром не більше 2 га. Її збільшення можливе лише відповідно до умов дотримання
чинного законодавства. Діяльність здійснюється індивідуально або особами, які перебувають
у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають. Проте це можуть бути також й
фермерські господарства із великою площею земельних угідь. Зважаючи на існування
багатоманітності термінології та дискусійність багатьох теоретичних аспектів щодо малих
форм організації сільського зеленого туризму, доцільно виділити основні особливості
діяльності малих форм господарювання: приватна автономність підприємця, його повна
економічна і господарська свобода у виборі сфери, методів, часу, місця здійснення
підприємницької туристичної діяльності, але узгоджені з інтересами сільської громади;
повна відповідальність за економічні, екологічні та соціальні наслідки своєї діяльності й
пов'язані з нею ризики; власна спрямованість на зайнятість, комерційний успіх, на
одержання прибутку, підвищення рівня та якості життя, особистісне зростання й
удосконалення; особиста участь всієї сім’ї або окремих її членів у здійсненні туристичної
діяльності; невеликі обсяги виробництва туристичної продукції або надання туристичних
послуг; як правило, досить інтуїтивний характер підприємницької діяльності, відсутність
фахових стратегій маркетингу та менеджменту на перспективу; використання
некваліфікованої або малокваліфікованої робочої сили (низький рівень освіти, відсутність
професійних навичок); неформальний характер взаємовідносин у процесі здійснення
підприємницької діяльності; значна залежність від природно-кліматичних факторів, що
зумовлюють сезонність туристичних послуг; велика ймовірність ризиків, що ускладнює
доступ до фінансово-кредитних ресурсів та інновацій, повільне їх впровадження; слабка
державна й місцева підтримка або її відсутність; високий ступінь тінізації господарської
діяльності, а також бюрократія і корупція.
Однак, виходячи з того, що сільський зелений туризм визначається як відпочинковий
різновид туризму, що відбувається у сільських оселях, домогосподарствах, у яких власник
господарства надає послуги з розміщення та харчування, іноді – з сукупності інших
характерних послуг (екскурсії, походи, прогулянки, свята тощо) обґрунтування
організаційно-економічних засад функціонування малих форм господарювання в сільському
зеленому туризмі необхідно проводити, враховуючи особливості сфери туризму та
гостинності.
Відповідно до Закону України «Про туризм», до суб’єктів, що здійснюють та
забезпечують туристичну діяльність (окрім туристичних операторів та туристичних агентів)
належать: готелі (кількість номерів – не менше 6); аналогічні засоби розміщення (надають
обмежені готельні послуги); інші суб’єкти підприємницької діяльності (надають послуги
проживання, харчування, екскурсійні, рекреаційні); фізичні особи, які не є суб’єктами
підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання),
харчування тощо [5].
У системі факторів зовнішнього середовища малих форм господарювання можна
виділити декілька рівнів.
Перший рівень – це рівень, у якому безпосередньо функціонує суб’єкт
господарювання. До нього належать: туристи-індивіди та малі туристичні групи; партнери –
суб’єкти, які забезпечують надходження ресурсів, необхідних для нормального
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функціонування; регулятори – державні, регіональні та місцеві органи, що встановлюють
конкретні правила, контролюють і регулюють діяльність суб’єкта господарювання;
конкуренти – готельні підприємства, гостинні двори, сільські садиби, що функціонують у
регіоні.
Другий рівень – загальне середовище, яке містить фактори, що непрямо впливають на
діяльність малих форм господарювання. Ці фактори в рівній мірі впливають на всі
туристичні підприємства регіону. До цього рівня варто віднести: культуру й історію, традиції
та звичаї, норми і поведінкові моделі, конфесійну структуру і систему цінностей та
автентичність регіону, місцевості; економіку, що означає ступінь розвиненості фінансових,
трудових і споживчих ринків, рівень життя і купівельну спроможність населення,
інфраструктуру, інфляцію, ціни, доступ до ресурсів, нормативно-правове регулювання
туристичної діяльності, сільського господарства, податкову систему тощо; політику –
розподіл і концентрацію влади, ідеологію, представництва.
Третій рівень – глобальне середовище, вплив якого не пов’язаний з особливостями
конкретного регіону або країни. Це, насамперед, технологічне середовище – знання,
інформація,
розвиток
інформаційних
технологій,
впровадження
ресурсота
енергозберігаючих технологій; міжнародне середовище – візові режими, процес
євроінтеграції; транспортне сполучення; комунікації; світові господарські й культурномистецькі тенденції; світова мода; доступність туристичних атракцій і послуг; дипломатичні
відносини й глобальна безпека; міждержавні конфлікти; різноманітні світові кризи й епідемії
тощо.
Усі наведені фактори перебувають у комплексному взаємозв’язку і взаємозалежності.
Тому аналізуючи особливості організаційно-економічних засад функціонування малих форм
господарювання у сільському зеленому туризмі, варто враховувати їх вплив на ефективність
діяльності останніх.
Висновки. Малі форми господарювання у сільському зеленому туризмі є суб’єктом
мікро-підприємництва. Вони здійснюють свою діяльність відповідно до вимог розвитку
сільських територій, сфери гостинності, сільського господарства, транспорту, екологічної
ситуації та природоохоронної діяльності на селі. Крім того, це один із видів самозайнятості
населення, який піднімає роль патріотизму, краєзнавства; усереднює елементи активної
діяльності і відпочинку; створює життєве середовище, наближене до природи; сприяє
підвищенню рівня та якості життя сільських мешканців. Зважаючи на вказане вище,
організаційно-економічні засади функціонування малих форм господарювання у сільському
зеленому туризмі визначаються у взаємозв’язку суб’єкта господарювання із факторами його
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Список літератури:
1.
Господарський Кодекс. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2.
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для малых форм сельского хозяйства. Экономика и управление, 2002. № 6. С. 29-31.
4.
Ігнатенко М. М., Рунчева Н. В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та
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КАДАСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ. АНАЛІЗ
НАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТЯМИ ПРО ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ В ПУБЛІЧНІЙ КАДАСТРОВІЙ КАРТІ УКРАЇНИ
Петраковська О.С.
д.т.н., профессор
Богатир Д.В.
аспірант
Київський національний університет
будівництва і архітектури
м. Київ

Базові шари

Збільшення землекористування земель природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ),
зумовлює детальніше вивчення їх кадастрування, наповнення їх необхідними відомостями
взаємозв’язку з іншими кадастрами. Для здійснення цієї мети необхідно проаналізувати
відомості, які є в Державному земельному кадастрі та відображені в Публічній кадастровій
карті України.
Історичною функцією кадастру, яка раніше виконувала найголовнішу функцію була
фіскальна функція. Нині кадастр реалізує в собі низку функцій, таких як: інформаційну;
інвентаризаційну; юридичну; оцінювальну; природоохоронну; природокористувальницьку;
управлінську; вдосконалюючу; навчально-наукову; науково-дослідну. [1]
Закон України «Про Державний земельний кадастр» подає наступне визначення:
Державний земельний кадастр (далі – ДЗК) - єдина державна геоінформаційна система
відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове
призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну
характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. [2]
Відповідно, Публічна кадастрова карта України (далі – ПКК) - це інформаційний портал, на
якому оприлюднюються відомості ДЗК. [3] Аналіз наповнення відомостями ДЗК про об’єкти
ПЗФ в ПКК подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз наповнення відомостями про об’єкти ПЗФ в ПКК
Шари
Відображен Наповн Підстава для внесення /
Можливість
Публічної
ня
е-ність
створення інформації
наповнення
кадастрової
інформації
до ДЗК
карти
у шарі
України
Відображає
+
Створені в рамках Угоди Містить відомості
про позику між
ДЗК щодо його
Ортофотопла ортофотопла
ни М 1: 10
Україною та
картографічної
н
000
Міжнародним банком
основи
Містить
реконструкції та
матеріали,
розвитку від 17 жовтня
що слугують
2003 року. Відповідно до
картограПостанови Кабінету
фічною
Міністрів України від 17
основою
жовтня 2012 року №
1051 «Про затвердження
Порядку ведення
Державного земельного
кадастру»
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Оглядова
карта
(ЦДЗК)

Відображає
оглядову
карту
України

+

Оглядова
карта
(ТЕСТ)

Відображає
докладну
карту
України.

+

Відображає
растрове
зображення
топографічн
ої карти
Ортофотопла Відображає
ортофотопла
ни (м.Київ)
ни

+

Території за
межами
населених
пунктів,
інформація
про які не
внесена
ДЗК. Містит
ь
інформацію
про площі
незареєстрованих
земель
розраховану
в розрізі
місцевих рад
Містить
інформацію
про
кадастровий
поділ
України та
сформовані
земельні
ділянки.

?

Шари кадастру

Базові шари

Карта
масштабу
1:100 000

Незареєстров
ані території

Кадастровий
поділ

+

+/-

Шар підготовлений в
рамках виконання
бюджетної програми
2012 року щодо
створення
автоматизованої системи
Державного земельного
кадастру.
Створений на підставі
відкритих даних
міжнародного вебкартографічного
проекту OpenStreetMap

Не містить
відомостей ДЗК

Не містить
відомостей ДЗК

Не містить
відомостей ДЗК

Створений в рамках
договору між Центром
ДЗК та Комунальним
підприємством
«Київський інститут
земельних відносин» від
09.04.2014 №
1400990100008.
На основі статистичних
даних

Не містить
відомостей ДЗК

Не містить
відомостей ДЗК

Заповнюється на підставі Відсутність
документації із
розробленої
землеустрою.
документації із
землеустрою, що
унеможливлює
формування та
подальшої
реєстрації
відомостей про
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Шари кадастру

земельні ділянки в
ДЗК
+/Заповнюється на підставі Неповнота
Обмеження у Відображає
документації із
інформації
використанн межі
обмеження у
землеустрою.
спричинена:1.віді
використанн
Заповнюється на підставі сутністю
і земель,
Проектів організації
документації із
встановлені
територій ПЗФ
землеустрою
законом, які
(стосується
Проекту
внесено до
функціональних зон)
землеустрою щодо
ДЗК
організації і
встановлення меж
ПЗФ, обмежень у
використання
земель та їх
режимоутворюючи
х об’єктів.
(охоронні зони); 2.
відсутність
розроблення
землевпорядної
документації при
розробці Проектів
організації та
взаємозв’язку з
ДКПЗФ*
(обмеження:
функціональні
зони)
Відображає
+/Відомості ДКПЗФ,
Не містить
Природниймісцепологеопросторові дані
офіційних
заповідний
ження
відомостей ДЗК.
кадастр
об’єкту та
Частково відсутня
«умовні»
інформація
межі
спричинена браком
об’єктів
інформаційної
ПЗФ. Шар
взаємодії
не містить
кадастрів.
офіційних
ДКПЗФ є
відомостей
системою
Державного
відомостей, тоді як
земельного
ДЗК є
кадастру та
геопросторовою
носить
системою
інформативн
відомостей
ий характер.
взаємодія, хоча
ДКПЗФ включає в
собі геопросторові
дані та метадані
*ДКПЗФ - Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Відповідно до вищезазначеного, можна прийти до висновку, що деякі шари
ПКК не є повністю наповненими. Неможливість їх наповнення спричиненні багатьма
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чинниками, зокрема і відсутністю взаємодії кадастрів. Враховуючи той факт, що кожен із
кадастрів має свої завдання, але інформаційне забезпечення про земельні ділянки, природні
ресурси, тощо, повинні мати взаємодію. Саме поєднання даних різних кадастрів нададуть
геодезично-картографічний, природоохоронний, ресурснозбережуючий, економічний,
правовий зміст інформаційної взаємодії кадастрів, що дозволить забезпечити ефективне
землекористування та удосконалення
подальшого розвитку земельних відносин
природоохоронних земель.
Список літератури:
1.
Пащенко В.М. Кадастрування земель. Нариси історії, теорія, методологія:
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text (дата звернення 01.02.2021).
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Публічна
кадастрова
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URL:
http://wikimap.dzk.gov.ua/wiki (дата звернення 02.02.2021).
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ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА ЗАНЯТТЯХ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Петрова Вікторія Михайлівна
викладач
Комунальний заклад «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»
Інноваційна спрямованість навчального процесу сприяє корінним змінам в
навчальному процесі, спрямуванню методів на усвідомлене та творче навчання студентів,
розвиток їхніх особистісних якостей – самостійності в ухваленні рішень, творчого підходу до
навчального процесу, ініціативності, наполегливості тощо.
Наявність графічної наочності на заняттях безпеки життєдіяльності та охорони праці
забезпечує сходження від загального до часткового і, відповідно, узгоджується з нормальним
розвитком інтелекту. Крім цього, візуалізація інформації, що вивчається,стимулює роботу
пам’яті студентів, дозволяє побачити суть проблеми, виявити в інформації нові знання.
Відтак використання графічних засобів візуалізації на заняттях безпеки життєдіяльності та
охорони праці полегшує розуміння навчальної інформації, сприяє осмисленню, кращому і
міцнішому засвоєнню знань.
Розв’язати зазначену проблему можна шляхом поєднання традиційних форм з
інноваційними, які з'явилися з впровадженням в освіту інформаційних технологій. Однією з
таких форм організації навчання є ментальні карти1,с.88.
Ментальна карта – це інформація, зображена в графічному вигляді на великому
аркуші паперу (рис.1). Вона відображає зв’язки між поняттями, частинами та складовими
досліджуваної проблеми 2,с.41.

Рис.1. Ментальна карта на тему «Стрес»
Техніку складання ментальних карт розробив англійський психолог та освітній
консультант Тоні Бьюзен. За його визначенням, це «ефективна графічна техніка, яка є
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універсальним ключем для розгадки потенціалу мозку». Ці карти реалізуються у вигляді
комплексу спеціальних фігур для графічного зображення основних ідей, понять та теорій.
Ментальна карта має чотири основні характеристики:
1.
Об'єкт уваги/вивчення , кристалізований у центральному образі.
2.
Основні теми, пов’язані з об’єктом уваги/вивчення, розходяться від
центрального образу у вигляді гілок.
3.
Гілки, які мають вигляд плавних ліній, позначаються та пояснюються
ключовими словами та образами. Вторинні ідеї також мають вигляд гілок, які
відокремлюються від гілок вищого рівня.
4.
Гілки утворюють зв’язану вузлову структуру.
Ментальні карти відображають природний спосіб мислення людського мозку, і саме
тому вони інтуїтивно зрозумілі та мають велику цінність для навчання. Вони пов'язують
процес пам'яті й творчості, що особливо важливо для організації навчального процесу на
заняттях безпеки життєдіяльності та охорони праці. Під час використання ментальних карт
асоціативна пам'ять, що забезпечує запам’ятовування запропонованого матеріалу, дозволяє
сконцентрувати всю увагу студентів на самому матеріалі, а не на проблемі його утримання в
пам'яті. Складання ментальних карт вимагає від студентів власних досліджень власних
досліджень лексичного матеріалу і сприяє проникненню в сутність того чи іншого
навчального явища. У цьому випадку застосування даного методу дозволяє перенести акцент
із домінуючої ролі викладача за традиційного підходу до організації навчального процесу на
активну діяльність студентів.
За допомогою ментальної карти викладач має можливість:

пояснювати новий матеріал;

систематизувати й структурувати інформацію;

організовувати й проводити контроль знань;

використовувати ментальні карти як план виступу;

узагальнювати знання студентів;

створювати алгоритми дій тощо.
Техніка створення ментальних карт:
1.
Важливо розміщувати слова на гілках, а не на ромбах і паралелепіпедах тощо.
Важливо і те, гілки повинні повинні бути живими, гнучкими, загалом органічними.
2.
Необхідно писати на кожній лінії тільки ключові слова.
3.
Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова.
4.
Писати краще друкованими літерами, це якомога якісніше й чіткіше.
5.
Необхідно змінювати розмір літер та товщину ліній залежно від ступеня
важливості ключового слова.
6.
Обов'язково слід використовувати різні кольори для основних гілок. Це
допомагає цілісному і структурованому сприйняттю.
7.
Доцільно заміняти слова на символи і малюнки (якщо це можливо). В деяких
випадках ментальна карта може складатися виключно з малюнків.
8.
Необхідно раціонально розміщувати карту на папері, щоб не залишалося
порожнього місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно.
9.
Аркуш паперу краще розміщувати горизонтально3.
Ментальні карти можна малювати від руки, а також створювати за допомогою
спеціального програмного забезпечення або онлайн сервісів:

Coggle є безкоштовним онлайн додатком, що підтримує спільну роботу над
проектами. У цій програмі ви можете розробляти зручні красиві ментальні карти. Інтерфейс
програми простий, але в той же час має безліч функцій, які роблять процес створення
інтелект карти неймовірно простим. Програма підтримує використання зображень,
індивідуальні колірні схеми і можливість перегляду історії документа. Зберігання історії змін
дозволяє вам повернутися до попередніх версій створеної карти, якщо в поточній версії ви
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зайшли в глухий кут. Mind-map, створені в програмі Coggle, можуть експортуватися в
форматі PNG або PDF;

XMind є популярною крос-платформної програмою для складання ментальних
карт, працює на платформах Windows / Mac / Linux. У програми є кілька версій: безкоштовна
з урізаними можливостями і платна з розширеним функціоналом. Одним з основних переваг
програми є її підтримка і сумісність з пакетом Microsoft Office. І приємним доповненням є
можливість програми працювати з діаграмами Ганта;

програма Freemind є відкритим безкоштовним додатком, яке працює на будьякій платформі, що підтримує Java. В цілому програма має весь необхідний набір функцій
для створення якісних mind maps. Єдиний мінус програми - несучасний дизайн інтелект карт;

MindNode - платне додатки для створення інтелект карт на Mac / IOS. Програма
має сучасний мінімалістичний дизайн і дуже проста у використанні. Вона підтримує
інтеграцію з усіма пристроями Apple, добре працює як на Ipad так і в мобільній версії.
Додаток дозволяє експортувати створені інтелект карти в формати: JPG, PDF, TIFF, текстові
формати, а також підтримує експорт mind map в формат конкуруючої програми Freemind;

Bubble.us - безкоштовне веб-додаток для складання інтелект карт в режимі
онлайн. Додаток дозволяє скласти прості mind-map і експортувати їх в форматі зображень.
Функціонал програми в порівнянні з простими рішеннями MindNode і Coggle здається трохи
навороченим, але все ж програма вирішує поставлене і завдання і створює хороші інтелект
карти. Програма працює на flash і не буде працювати на смартфонах;

програма MindMeister є платне онлайн-додаток для складання інтелект карт.
Передбачає кілька варіантів абонентської плати, а також надає можливість безкоштовного
використання програми. На безкоштовній основі ви зможете побудувати 3 mind-карти з
обмеженими можливостями експорту. Додаток має зручний інтерфейс і весь необхідний
набір функцій, що дозволяє зрозуміти всю простоту і зручність технології інтелект карт.
Мінусом програми є можливість повноцінного використання тільки при регулярній оплаті,
тому воно швидше підійде тим, хто використовує mind maps регулярно. Програма
русифікована;

Mapul є платне онлайн-додатки для створення інтелект карт. Як і MindMeister,
сервіс Mapul працює на основі щомісячної підписки. Програма вирізняється з-поміж усіх
інших додатків своїм химерним дизайном mind – карт;

програма WiseMapping є безкоштовним онлайн - додатком для створення
інтелект карт, що працюють на відкритому коді HTML5. Програмою можна користуватися
прямо на сайті розробників, а можна скачати відкритий код програми і встановити її на
власний веб-сервер. Додаток має весь набір функцій для роботи з технологією інтелект карт4.
Використання ментальних карт на заняттях безпеки життєдіяльності та охорони праці
розширює можливості організації інтерактивного навчання. Ментальні карти дозволяють
реалізувати широкий спектр можливостей загальнодидактичних методів навчання, що
визначають різний характер навчальної діяльності: пояснювально-ілюстративного,
репродуктивного, методу проблемного викладу, частково-пошукового, дослідницького.
Список літератури:
1. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності: метод.
посіб./К.А. Дмитренко, М.В.Коновалова, О.П.Семиволос, С.В. Бекетова.-Х.:ВГ «Основа»,
2018.-119с.
2. Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю: метод.
посіб./В.І.Садкіна .-Х.:ВГ «Основа», 2016.-144с.
3.https://www.researchgate.net/publication/331401770_MENTALNI_KARTI_AK_INNOV
ACIJNIJ_SPOSIB_ORGANIZACII_INFORMACII_V_NAVCALNOMU_PROCESI_VISOI_SK
OLI
4. https://sites.google.com/site/wwwmindmupua/programi-dla-pobudovi-mind-map
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ВІДСОТОК ЗАВ′ЯЗУВАННЯ НАСІННЯ ПРИ СХРЕЩУВАННІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ
М′ЯКОЇ ОЗИМОЇ З РІЗНОЮ ГРУПОЮ СТИГЛОСТІ
Пірич А.В.
науковий співробітник, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН,
ORCID ID: 0000-0003-2312-9774
Гуменюк О.В.
науковий співробітник, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла,
ORCID ID: 0000-0002-1147-088Х
Кириленко В.В.
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Доценко Р.І.
аспірант Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН
Озима пшениця (Triticum Aestivum L.) є однією з головних продовольчих культур.
Згідно методики проведення експертизи сортів у зернових культур відмічають наступні фази
росту: сходи, кущіння, колосіння, стиглість зерна (молочна, воскова (господарська) та
повна). Тривалість періоду вегетації пшениці важливий показник, на який орієнтуються і
селекціонери і зерновиробники. Вченими Н. І. Ковалевською, Т. К. Лобко,
В. П. Пастух (2010) встановлено, що сорти і генотипи, у яких раніше на 5–7 діб настає фаза
початку трубкування, мають подовжений період від початку трубкування до стиглості.
Скоростиглі сорти мають коротшу тривалість вегетаційного періоду, зокрема скорочується
період кущіння (весняне) – дозрівання. Ефективність використання таких сортів виявляється,
переважно, в стійкості до абіо- та біотичних стресових чинників довкілля, а саме впливу
погодних умов у період наливу та дозрівання насіння. Основним методом створення сортів
пшениці м’якої озимої є і залишається міжсортова гібридизація, тобто схрещування двох
сортів з бажаними ознаками між собою. Відмічається значний вплив погодних умов на
зав’язування насіння.
Метою нашого дослідження було визначити відсоток зав’язування насіння.
Схрещування проводили в 2020 р. у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла
НААН на полі лабораторії селекції озимої пшениці. В якості батьківських компонентів
схрещування використовували місцеві сорти пшениці м’якої озимої: МІП Фортуна –
продуктивні, середньостиглі; Миронівська ранньостигла, Світанок Миронівський, Аврора
миронівська продуктивні ранньостиглі; колекційні зразки пшениці інтродуковані з
Китайської народної республіки (КНР) (Чжуан Лан 14, Казань 1624, KэV6105, Chang 6388,
KН 40,Chang mai 3909, 18RS809, Лунь Цзянь 19) – скоростиглі. Виконували реципрокні
схрещування у двох дослідах: в першому – гібридизацію проводили між місцевими сортами,
а в другому – між місцевими сортами і зразками КНР.
При аналізі гібридів встановлено, що відсоток зав’язування насіння у комбінаціях
першого досліду схрещування, де в якості запилювача використовували сорт МІП Фортуна
становив 14,3 – 17,7 %, а при використанні даного сорту за материнську форму відсоток
зав’язування
насіння
визначено
лише
4,8 %
у
комбінації
схрещування
МІП Фортуна / Миронівська ранньостигла, у комбінації МІП Фортуна / Аврора миронівська
– 9,0 %, МІП Фортуна / Світанок Миронівький – 35,7 %. У решти гібридних комбінаціях
відмічали відсоток зав’язування насіння менше 30 %. У другому досліді – відсоток
зав’язування насіння був менше 50 %. Серед досліджуваних 24 комбінацій схрещування
найвищий відсоток зав’язування насіння відмічено у гібридів KэV6105 / Світанок
Миронівський та Лунь Цзань 19 / Аврора миронівська 43,8 і 32,0 % відповідно.
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Отримане гібридне насіння було висіяне у полі для подальшого вивчення F1.
Враховуючи погодні умови під час проведення гібридизації в 2020 р., вважаємо за
доцільність повторного схрещування за вказаною схемою.
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Пісоченко Т.С.
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студентка факультету економіки, бізнесу і контролю,
Одеської національної академії харчових технологій
Страхування включає в себе різні підходи, до яких відносяться економічні, юридичні,
фінансові. Воно бере свій початок у формах взаємодопомоги, відомих у давнину,
організованих серед членів релігійних або професійних об'єднань.
Відповідно до Закону України «Про страхування» статтею 1 передбачено, що
страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних
осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що
формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів [1].
За словами Антонія Банасінського, страхування – це мультирегулятор процесів
економічного розвитку національної економіки, порушених випадковими подіями –
стихійними лихами та аваріями. Вартість цього регулювання розподіляється прямо чи
опосередковано між заздалегідь визначеними підрозділами (юридичними чи фізичними), які
використовуються регулятором [2].
Крім того, термін «страхування» застосовується до побудованих різних форм
соціального забезпечення громадян, функції яких ґрунтується переважно на правових
нормах, але він включає соціально-економічні характеристики. На противагу цьому поняття
страхування в господарська діяльність базується на контракті, укладеному між двома
суб'єктами, в якому один – ризикує, а інший приймає його, звичайно, як клієнта який довіряє.
Є два процеси, пов'язані зі страховою діяльністю, а саме свідомі дії людини та об'єктивне
функціонування конкретних економічних механізмів, до яких відносять основні функції
страхування.
Для того щоб зібрати, згрупувати та узагальнити інформацію про страхування,
необхідно зробити класифікацію за ознаками. В законі України «Про страхування» у статті 5
передбачено дві форми, а саме: обов’язкове та добровільне страхування [1]. На наш погляд,
страхування можна поділити наступним чином (рис. 1.1):

Рисунок 1.1 Види страхування
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Соціальне страхування спрямоване на профілактичний та страховий захист здоров'я,
працездатності праці та побуту населення Це система захисту працівників та їх сімей від
ризику тимчасової або постійної втрати заробітку.
Економічне страхування поділяється на особисте страхування та страхування майна.
Особисте страхування – це страхування, яке забезпечує покриття фінансових потреб, що
виникають внаслідок конкретних подій у житті людини (хвороби, інвалідності, проживання
до певного віку або смерті). Страхування майна – це страхування матеріальних втрат,
спричинених пошкодженням. Поділ даного виду страхування залежить від предмета
страхування (морське страхування, страхування від пожежі і інше) та виду ризику.
Страхування дає можливість будь якому суб'єкту господарювання замінити
невизначеність заподіяння значних збитків певною, але відносно низькою вартістю, яка є
премією, що є перевагою та надається для страхового покриття. Сума зібраних премій
становить страховий фонд.
Список літератури:
1. Про страхування : закон України від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
(дата
звернення
02.02.2021р.)
2. Rodzaje ubezpieczeń URL: https://mfiles.pl/pl/index.php/Rodzaje_ubezpiecze%C5%84
(дата звернення 02.02.2021р.)
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Введение: Рыночный надзор представляет собой контроль, осуществляемый
уполномоченными государственными органами, за безопасностью непищевой продукции,
ее соответствием техническим регламентам. На законодательном уровне основные
принципы обеспечения безопасности непищевой продукции, а также порядок осуществления
контрольных мероприятий закреплены в Законе о безопасности продукции[1] и Законе о
рыночном надзоре[2].
Каждый орган рыночного надзора имеет свою сферу ответственности, под которой
понимаются виды контролируемой органом продукции. На сегодняшний день сферы
ответственности органов рыночного надзора и сами органы установлены Кабмином в
Постановлении № 573[3]. Так, органами рыночного надзора являются: Государственная
инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте
(Укрморречинспекция),
Национальная
комиссия
регулирования
связи
(НКРС),
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите
потребителей, Государственная служба по вопросам труда (Гоструда), Государственная
инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция), Госслужба
Украины по лекарственным средствам (Гослекслужба), Государственная архитектурностроительная инспекция Украины (Госархстройинспекция), Государственная инспекция
сельского хозяйства Украины (Госсельхозинспекция), Государственная инспекция ядерного
регулирования Украины (Госатомрегулирования). Следует отметить, что указанный
перечень в ближайшее время претерпит изменений, т.к. в настоящий момент идет процесс
оптимизации центральных органов исполнительной власти. Так, ликвидируется
Госсельхозинспекция, с передачей своих «рыночно-надзорных» функций Госслужбе
безопасности на транспорте. Госпотребинспекция будет реорганизована путем слияния с
Госветфитослужбой и Госсанэпидслужбой в Государственную службу по вопросам
безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. [3]
Изо всех существующих на сегодня органов рыночного надзора наибольшая сфера
ответственности закреплена за Государственной инспекцией по вопросам защиты прав
потребителей (Госпотребинспекцией). Госпотребинспекция осуществляет рыночный надзор
как за продукцией, являющейся объектом технических регламентов, так и за продукцией, не
являющейся объектом технических регламентов и не включенной в сферу ответственности
других органов рыночного надзора. [2]
Преимущества
К преимуществам рыночного надзора относятся:

более эффективное распределение ограниченных ресурсов. Рынок направляет
ресурсы на производство товаров, необходимых обществу;

возможность функционирования при наличии весьма ограниченной
информации — данных о цене и об издержках производства;

гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям;
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оптимальное использование результатов научно-технического прогресса,
поскольку стремление к получению высокой прибыли заставляет предпринимателей
(товаропроизводителей) идти на риск, предметно заниматься вопросами внедрения
технических новшеств в производство;

способность давать потребителям и производителям свободу выбора и
действий в принятии решения;

возможность
обеспечивать
удовлетворение
самых
разнообразных
потребностей населения товарами и услугами самого высокого качества.
Недостатки
При всех своих достоинствах рыночный контроль имеет и серьезные недостатки. Он
не способен автоматически, самостоятельно решать крупные социально-экономические
проблемы. Среди них:

обеспечение права человека на труд и, как следствие, на определенный
стандарт благосостояния;

то обстоятельство, что экономика, регулируемая рыночным механизмом,
подвержена нестабильному развитию, в ней присутствуют рецессионные и инфляционные
процессы:

невозможность осуществления стратегических прорывов в области
фундаментальной науки;

отсутствие экономического механизма защиты окружающей среды, решения
экологических проблем;

тот факт, что обеспечение надежной и эффективной обороноспособности
страны превращается в сложную проблему. [3]
Итог: Подводя итог, стоит отметить, что как производителям, так и
распространителям непищевой продукции необходимо четко понимать под действие каких
технических регламентов подпадает производимая/реализуемая ими продукция. Для
решения этой задачи, за неимением времени и желания, можно обратиться в орган по оценке
соответствия. Реестр таких органов опубликован на сайте Минэкономразвития.
Выяснив, какие технические регламенты распространяются на нужную продукцию, не
стоит
упускать
из
виду
тот
факт,
что
их
требования
обязательны.
Производство/распространение непищевой продукции, не отвечающей требованиям
технических регламентов, влечет за собой наложение штрафов и ограничительных мер
(вплоть
до
изъятия
продукции
из
обращения
и
ее
уничтожения).
Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждают
документы о соответствии: декларация соответствии, протокол испытаний, отчет,
заключение, свидетельство, сертификат соответствия или любой другой документ,
подтверждающий выполнение определенных требований, касающихся продукции. Кроме
этого, законодатель возложил на субъектов хозяйствования обязанность хранить документы,
дающие возможность отследить происхождение продукции и ее дальнейшее обращение.
Срок хранения определяется соответствующим техническим регламентом, а в случае
отсутствия в регламенте срока – 10 лет с момента выпуска в обращение или со дня
получения продукции. Соблюдение этой обязанности важно, поскольку при проведении
проверки органом рыночного надзора в обязательном порядке изучаются документы о
соответствии
и
документы,
дающие
возможность
отследить
происхождение
соответствующей продукции и ее дальнейшее обращение.
Список літературы:
1. Закон Украины «Об общей безопасности непищевой продукции» от 02.12.2010 г. №
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В теперішній час в медичній практиці широко використовуються лікарські препарати
антиангінальної дії для лікування серцево-судинних захворювань, які займають одне з
перших місць по смертності серед інших форм патології. Кількість препаратів даної групи
дуже великий і асортимент їх з кожним роком поповнюється. Антиангінальні засоби
володіють цінними фармакологічними властивостями, але при неправильному або
нераціональному застосуванні можуть стати причиною отруєнь, в тому числі і летальних.
У зв’язку з широким застосуванням препаратів антиангінальної дії в останні роки
відмічається зростання гострих отруєнь цими препаратами. Вони входять в першу п’ятірку
препаратів, при отруєнні якими найбільш часто настає смерть.
Важкість отруєння антиангінальними засобами залежить від чотирьох основних
причин, які відіграють дуже важливу роль в прогнозі отруєння, це: кількість прийнятого
препарату, його дії та широти терапевтичної дії; від преморбидного фону дитини; від
наявності домішок інших речовин; від часу експозиції. Слід відзначити, що дуже важливим є
своєчасна спеціалізована токсикологічна та кардіологічна допомога на догоспітальному
етапі.
За даними Всесвітньої Федерації Токсикологічних Центрів 30-40% хворих (дітей та
дорослих) потрапляють в лікарні без брадикардії та гіпотензії. Однак ці отруєння (після
верифікації хіміко-токсикологічним дослідженням) розцінюються як інтоксикації легкого
ступеня важкості. Відмічається, що при прийомі субтоксичних доз антиангінальних засобів
розвиток гіпотензії випереджає за часом брадикардію. Здоровою дитиною отруєння легкого
ступеня переноситься звичайно без наслідків. У дорослих середня ступень важкості (40-50%
випадків) характеризується зниженням артеріального тиску. На цієї стадії порушується
процес формування і проведення імпульсу в серце, утворюється внутрішньосинусова
блокада, внутрішньощлункові порушення ритму з розширенням комплексу QRS, подібні
тим, які виникають при отруєнні трициклічними антидепресантами.
Важкі отруєння (20% випадків) за декілька годин можуть призводити до швидкого
розвитку кардіогеного шоку, у хворих спостерігається мраморність шкіри, потовиділення,
зіниця ока може бути протягом деякого часу звужена, перестальтика кишечника зберігається.
Отруєння може розвиватися настільки швидко, що хворі потрапляють в комі, колапсі, з
нітєвідним пульсом (іноді тиск та пульс не визначаються). Отруєння антиангінальними
засобами супроводжується задухою, ціанозом, хрипами в легенях (з-за бронхоспазма на фоні
пригнічення гемодинаміки). Депресія центральної нервової системи, пригнічення дихання,
розвиток набряку легенів звичайно супроводжують глибокі порушення гемодинаміки.
Набряк легень може спостерігатись після прийому терапевтичних доз антиангінальних
препаратів.
Лабораторна, функціональна та хіміко-токсикологічна діагностика отруєнь
антиангінальними засобами включає загальний клінічний аналіз сечі ,таі крові, контроль
електролітів (гіперкаліємія), аналіз глюкози крові (гіпоглікемія), визначення креатиніну,
трансаміназ. Звичайно зміни лабораторних показників не дуже виражені, незважаючи на
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загальний важкий стан дитини. Але, у дітей з артеріальною гіпотензією, а також при
розвитку синдрому пригнічення центральної нервової системи або порушенні ритму серця,
слід проводити монітор ний контроль ЕКГ, діурезу, рівня глюкози та калію в плазмі крові.
Моніторне спостереження за ритмом серця, артеріальним тиском, рентгенографія грудної
клітини, пульсоксиметрія, аналіз КОС є обов’язковими у важких хворих.
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Анотація. У статтi розглянута проблема розвитку туризму для осiб з обмеженими
можливостями. Запропонованi шляхи вдосконалення цього напрямку шляхом залучення
фiнансової пiдтримки держави та за допомогою залучення до цього меценатiв та iнвесторів,
впровадження проектiв з полiпшення умов iнфраструктури для осiб з обмеженими
життєвими можливостями. Проведений аналiз державної соцiальної полiтики України щодо
iнвалідів, видiлені основнi проблеми та перспективи розвитку туризму в державi.
Ключові слова: туризм, спoртивний туризм, осoби з oбмеженими життєвими
мoжливостями.
Постановка проблеми. Складнiсть розвитку туризму для осiб з фiзичними і
розумовими вадами полягає в не достатньо широкiй нормативнiй базi, вiдсутності системи
медичного супроводу, також системи пiдготовки iнструкторів і фахівців для роботи з
людьми, які мають особливі потреби.
Ця тема є доволі актуальною, адже туризм в даний час в усьому світі є
загальновизнаним засобом пізнання навколишнього світу та відпочинку, оздоровлення та
спорту. До системи туристських заходів щорічно залучаються десятки мільйонів людей. У
багатьох країнах туризм став надзвичайно важливим спектором економіки, займаючи в
загальному світовому експорті третє місце. Разом з тим, спортивний туризм, нажаль, досі
слабо досліджений з соціологічної точки зору саме як соціальний інститут, і найгірше, що
найменш вивченими напрямками туризму є саме туризм для осіб з обмеженими життєвими
можливостями.
Соціальна значущість туризму для особливих категорій населення обумовлена тим,
що відносне і абсолютне число осіб з різними фізичними ф психологічними вадами
безперервно зростає. У подібній ситуації актуальною стає розробка нових засобів соціальної
реабілітації, орієнтованих на розширення життєвого простору осiб з особливими потребами.
Одним з найбільш ефективних засобів розширення життєвого простору та оздоровлення
людей з обмеженими можливостями є спортивно-оздоровчий туризм, який в даний час
розвивається в Україні в основному як стихійний рух. У лiтній час в різних куточках країни
організовуються туристські табори, зльоти, змагання, походи. Однак організації, якi
проводять дані заходи, нерiдко мають доволі таки поверхове уявлення про специфіку
туризму для різних категорій осіб з особливими проблемами, і результатом цього нерiдко
стають травми, загострення захворювань і навіть летальні випадки. Слід зазначити, що
недостатня вивченість туризму для особливих категорiй населення ускладнює його
інтеграцію в загальний соціальний простір туризму, соцiальної реабілітації, адаптивної
фiзичної культури, спорту.
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Аналіз останніх публікацій. Як ствeрджують Є. Хoлостова тa Демeнтьєва М.,
прoблема інваліднoсті нaбуває актуальнoсті черeз те, щo у сучаснoму рoзвиненому світi
українцi з інвалiдністю не змoжуть iснувати без допoмоги iнших, вoни ізoльовані від
суспiльства, зaзнають дискримiнації, не мaють інфoрмації прo свoї права та пiльги. Вoни
oбмежені в дoступі дo oб’єктів сoціальної iнфраструктури, а такoж через тoтальні
«архiтектурні» перешкoди, більшiсть з них не мoже вiдвідувати грoмадські мiсця, устанoви
культури, крaмниці, aптеки, кoристуватись транспoртом, працювaти і вести aктивне,
пoвноцінне життя.
Пoзбутися накoпичених негативних емoцій, дoвести oточенню,а найгoловніше,
самoму сoбі, мoжливoстi свoго oрганізму і духу таким людям мoже допoмогти тyризм.
Мета дослідження полягає оцінці стану сучасного туризму для людей з обмеженими
можливостями в Україні, визначенні шляхів вирішення цієї проблеми та їх реалізації в межах
держави.
Результати дослідження. Туризм для осіб з фізичними і розумовими вадами—це
різновид туризму, спрямований на задоволення рекреаційних потреб осіб з обмеженими
можливостями.[1, с 12] Цей вид туризму з’явився в 70-х роках минулого століття і
розвивався в громадських організаціях осіб з обмеженими можливостями (ООВ). Сьогодні у
світі організовуються чимало турів для сліпих, серед них проводяться змагання з
туристського багатоборства (установка наметів, смуга перешкод, орієнтування, рафтинг,
конкурс кухарів і художньої самодіяльності і багато іншого). У багатьох країнах світу, таких
як Угорщина, Єгипет, Франція, Великобританія, Польща, США вже існують екскурсійні
маршрути для сліпих туристів. Певною складністю розвитку цього виду туризму є в
недовершеність нормативної бази, системи методичного супроводу, системи підготовки
інструкторів та фахівців з роботи з ООВ. На даний час у світі за цим різновидом туризму
закріпився термін «туризм для людей з обмеженими життєвими можливостями»(ЛОЖВ),
«інвалідний туризм», «туризм глухих», «туризм сліпих», «реабілітаційний туризм»,
«корекційно-освітній туризм». Необхідно зауважити також, що під терміном «люди з
обмеженими життєвими можливостями» маються на увазі не лише особи, які мають
інвалідність, але й особи, які не мають інвалідності, але у них є ті чи інші відхилення, що
знижують їх функціональні можливості. В залежності від фізичного стану людей з
обмеженими фізичними можливостями споживачів туристського продукту поділяють на 2
категорії:[2, с 24]
1 категорія—туристи з обмеженими можливостями пересування (в тому числі,
інваліди-колясочники);
2 категорія—туристи з обмеженими можливостями сприйняття навколишнього світу
(погано бачать, незрячі, глухі).
Особи з обмеженими можливостями становлять 10% всіх мандрівників у світі, тому,
враховуючи цей факт, експерти-туризмознавці розробили ряд важливих рекомендацій для
туристського менеджменту, зокрема, при формуванні і реалізації туристського продукту.
Виходячи з цього туристські організації та індивідуальні підприємці повинні:[3, с. 18]
- враховувати інтереси туристів з обмеженими фізичними можливостями;
- максимально забезпечити їх різноманітними видами туристичних послуг (бажано—з
оздоровчими і спортивними цілями, з пасивним відпочинком у рекреаційних центрах,
короткочасним приміським відпочинком, рибалкою);
- при проектуванні та реалізації туристських послуг для туристів з обмеженими
фізичними можливостями перевагу доцільно віддавати районам зі сприятливими
кліматичними i природними умовами (уникати райони з несприятливими або небезпечними
для цих груп туристiв клiматичними умовами, наприклад, крайньої пiвночі);
- обов’язковою умовою при органiзації подорожей є транспортна доступнiсть об’єктiв
туристичної гiлки.
Стрімкий розвиток туризму сьогоднi повинен враховувати i потреби таких туристiв як
глухi та нiмі особи. У цілому проблемам глухонімих подорожуючих приділяється найменша
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увага у порiвнянні з іншими туристами, що мають певні обмеження, нажаль, люди з вадами
слуху майже невидимі в туристському світі. Водночас експерти туризму виділяють основні
проблеми з якими стикаються глухі та німі туристи:
- бар’єри в посольствах і консульствах (темні віконця, обман під час оплати за візу);
- бар’єри в польотах ( голосова інструкція з безпеки, розваги під час польоту);
- бар’єри на сухопутному транспорті (оголошення на залізничній станції);
- бар’єри із забезпечення тимчасовим житлом (рецепція, безпека і доступність до
житла, комунікаційні бар’єри із забезпечення тимчасовим житлом);
- обмеження в харчуванні для різних релігій (халяль, кошер, вегетаріанство).
Для обслуговування ще для однієї категорії туристів з обмеженими можливостями, а
саме туристи з обмеженими можливостями пересування, експерти-туризмознавці визначили
ряд вимог щодо туристсько-інформаційного наповнення:
—висота і кут нахилу при розміщенні інформаційних матеріалів і стендів повинні
забезпечувати зручність сприйняття для цієї категорії споживачів, у тому числі і для
туристів, що переміщаються в інвалідних візках;
—висота розташування стандартних інформаційних стендів повинна бути 75-85 см від
землі (підлоги), тоді як вертикальні стенди і дошки оголошень повинні бути розташовані на
висоті 60-70 см, залежно від розміру стенду;
—стенди повинні розташовуватися таким чином, що б при під’їзді до них коляска
звільняла дорогу, не ускладнюючи проїзд. З цією метою стенди слід розміщувати не біля
самої дороги, стежки, а в спеціально влаштованих «кишенях» площею 5-6 кв.м, що мають
тверде покриття;
—на майданчиках-«кишенях» мають бути передбачені лавиці для супроводжуючих
осіб та навіс достатньої довжини і ширини, щоб під ним можна було вкрити коляску інваліда
в негоду; і головне—при необхідності підйому туристів по сходах передбачати влаштування
пандусів або наявність спеціальних засобів вертикальної комунікації для інвалідів (ліфтів,
ескалаторів, підйомників).
Висновки. На даний момент спорт і активний туризм для осіб з обмеженими
можливостями не достатньо розвинені в Україні і ще в багатьох країнах світу. Це являється
певною глобальною проблемою людства. Ті хто мають все, абсолютно здорові і рухаються
вперед по життю, не помічають поряд з собою людей, яким необхідно трішки більше уваги
ніж іншим. На нашу думку, для людей з особливими потребами необхідно створювати такі
умови життя і відпочинку, щоб вони не відчували себе неповноцінними і непотрібними. Всі
соціальні і державні заходи по роботі з інвалідами мають бути спрямовані на розвиток
здібностей і талантів цих людей, і максимально підкреслювати їх значущість і потрібність в
соціумі. Люди з обмеженими можливостями, як би це абсурдно не звучало, не повинні бути
обмежені ні в чому. І однією з галузей в яких вони можуть себе реалізувати і дійсно знайти
своє місце, є туризм в усіх його проявах.
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Упровадження ідей Концепції Нової української школи передбачає таку організацію
освітнього процесу, в результаті якого здійснюється формування широкого спектру навичок
учнів – уміння вчитися, критичне мислення, креативність, співпраця й комунікація. На жаль,
єдиної моделі в початковій школі для вироблення всіх цих навичок немає, але для реалізації
навчальної мети, виховання особистості на уроках педагоги активно застосовують ігрову
діяльність. Вона сприяє розвитку творчих здібностей молодших школярів, становленню
ціннісних орієнтацій, переживання ситуації успіху під час засвоєння навчального матеріалу
в доступній і привабливій ігровій формі.
Усвідомити, що література – це досвід людства, віддзеркалений в художньому слові;
уміти користуватися ним, бачити красу й велич – досить складне завдання для здобувачів
початкової освіти, оскільки вимагати від них ґрунтовних знань і сформованих на їх основі
компетентностей можна лише за умови врахування індивідуально-вікових особливостей і
застосування відповідних технологій. Ключовою, на думку науковців і вчителів-практиків, є
ігрова, зокрема різні її види, що свідчить про актуальність досліджуваної проблеми.
Різні аспекти літературної гри розглядали М. Вашуленко, О. Вашуленко,
Г. Волошина, А. Мельник, Р. Осадчук, Є. Пасічник, Л. Плахотник, В. Семенов, Л. Шевчук та
ін. Зокрема, на думку М. Вашуленка, ігрові форми на уроках читання в початковій школі – це
найважливіший шлях до формування в учнів навичок читання, розвитку мислення, пам’яті;
звички зосереджуватися, міркувати, узагальнювати; працювати творчо, натхненно. Зазвичай
літературні ігри навчають молодших школярів правильно формулювати та обґрунтовувати
власну точку зору, вести дискусію, знаходити компроміси під час аналізу того чи іншого
вчинку персонажа художнього твору тощо. У зв’язку з цим учні, беручи участь у
літературних іграх, не тільки згадують факти з тексту твору, але й самі готуються до реалій
самостійного життя, що забезпечує формування компетентностей.
Літературна гра як форма навчання заснована на розгортанні (ігрової) діяльності
учнів, що стимулює значний рівень мотивації, інтерес та емоції. Вона має таку структуру:
ігровий задум, мета, ігрове завдання, ігрові дії.
Відповідно до навчального змісту, організації пізнавальної діяльності молодших
школярів, ігрових дій та правил, ролі вчителя літературні ігри можуть бути, по-перше, на
основі прозового або віршового тексту, по-друге, з окремими словами чи граматичними
конструкціями.
З-поміж завдань літературних ігор на уроках читання в початковій школі учням
пропонується пригадати відомий текст, здійснити його інтерпретацію, придумати повністю
чи частково оригінальний твір.
Як свідчить практика, молодшим школярам до вподоби літературні ігри, засновані на
ерудиції, зокрема літературні конкурси, у яких пропонується, наприклад, відгадати твір за
уривком: «Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу»
(Сухомлинський В. «Покинуте кошеня»); назвати літературного героя за предметами, які
йому належать: шкатулка з грошима (Юрко, казка «Про неробу Юрка, маминого синка»),
рукавичка (дід, казка «Рукавичка»), пироги (півник, казка «Півник і двоє мишенят»);
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відповісти на запитання щодо сюжету художнього твору, творчості відомого письменника
тощо. Такі літературні ігри передбачають елементи змагання, що активізує молодших
школярів до засвоєння нових знань, сприяє упевненості у своїх силах, забезпечує позитивний
настрій та формування літературних компетентностей.
Літературні ігри на уроках читання в початковій школі передбачають застосування
фантазії та уяви, наприклад, коли необхідно продовжити оповідання, придумати кінець.
- Придумай продовження твору. Які події могли відбутися в майбутньому?
- Хто з героїв упливав на події? Як зміниться сюжет твору за умови появи нових героїв?
Яка подія є головною і як вона вплинула на подальший розвиток сюжету?
Молодші школярі із задоволенням складають казки за відомим сюжетом, увівши
додаткові персонажі й осучаснивши умови (наприклад, «Півник і двоє мишенят»).
Учням подобаються літературні ігри, які містять завдання дібрати із запропонованих
слів рими, пропущені у фрагменті вірша, оскільки це, на нашу думку, стимулює до власної
творчості, розвиває нестандартне мислення й мовлення.
Розвинути читацьку діяльність та творчу активність учнів на уроках читання
допоможуть літературні ігри зі словами: буріме (створення віршів на задані рими), каламбур
(застосування однакових слів з різними смисловими відтінками), логогриф (утворення
нового слова шляхом зменшення букв), монорим (вірш, у якому всі рядки римуються
однаково), центон (вірш, який складається з рядків інших віршів) та ін. Наведемо приклад
центону:
Знаєш ти, що таке Батьківщина? (Костецький А. «Батьківщина»)
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай (Чернявський (М. «Рідний край»).
Виростай, дитино, й пам’ятай –
Батьківщина – то найкращий край! (Павличко Д. « Де найкраще місце на землі»)
Добираючи літературні ігри, моделюючи ігрову ситуацію, учитель поєднує два
елементи: пізнавальний та ігровий і разом з тим через ігровий задум спрямовує діяльність
молодших школярів на досягнення поставленої мети. Це сприяє організації їхньої
самостійної діяльності, переживанню емоцій, розвитку пам’яті, кмітливості, наполегливості,
умінь працювати в групах чи командно, а також запобігає психічному перевантаженню.
Отже, літературні ігри в початковій школі слугують засобом популяризації читацької
діяльності, допомагають формувати в учнів літературознавчі поняття (тема, сюжет, персонаж
твору тощо);
розширюють знання про дитячих письменників; розвивають творчий
потенціал, уяву, фантазію. Крім того, літературні ігри, вікторини використовуються
вчителем як вправи, що сприяють формуванню особистості молодшого школяра, мотивують
до розвитку читацької діяльності.
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Морква – є однією з основних коренеплідних овочевих культур, що вирощуються в
Україні. При цьому, об´єми її виробництва сьогодні не повністю задовольняють потреби
споживачів і переробної промисловості. Особливо гостро стоїть питання щодо організації
конвеєрного постачання продукції в період масового збирання врожаю. Одним із шляхів
вирішення цих завдань є вдосконалення технології вирощування культури, зокрема добір
високопродуктивних сортів та гібридів різних строків достигання, продукція яких
характеризується високими товарними властивостями.
В зв’язку з цим, на кафедрі польових і овочевих культур ОДАУ протягом 2019 – 2020
років проведено наукові дослідження метою яких було вивчення та підбір нових
закордонних гібридів моркви за господарсько-цінними показниками для вирощування в
умовах Південного Степу України. В задачі дослідження входило: вивчення темпів
проходження рослинами моркви основних фенологічних фаз розвитку; встановлення
впливу особливостей гібриду на силу росту рослин; визначення величини врожаю та якості
отриманої продукції, а також встановлення економічної ефективності вирощування
досліджуваних гібридів моркви в умовах Південного Степу України. Об’єктами досліджень
були гібриди: Carlano F1 (контроль), CV 1140 F1, Caribou F1, Carvora F1.
Польові досліди були закладені на дослідно-демонстраційній ділянці Українського
представництва компанії «Ісіда – 2012» с. Великий Дальнік, Біляївського району, Одеської
області. Дослідження проводилися згідно з «Методикою дослідної справи в овочівництві і
баштанництві» та «Методикою проведення експертизи сортів рослин картоплі та груп
овочевих, баштанних, пряно-смакових на придатність до поширення в Україні». Розмір
облікової ділянки – 5м², повторність досліду чотирикратна. Розміщення варіантів і
повторень у досліді систематичне. Вирощування рослин в досліді проводили згідно
загальноприйнятої технології для даної грунтово – кліматичної зони.
В результаті проведених досліджень встановлено, що гібрид Carvora F1, з довжиною
вегетаційного періоду 97 – 104 днів, відноситься до групи ранніх, гібрид CV 1140 F1,
довжина вегетаційного періоду якого складає від 108 до 116 днів - до
групи
середньостиглих, а гібрид Caribou F1, з довжиною вегетаційного періоду 127 – 136 дні - до
групи середньо-пізньостиглих. Проведені біометричні вимірювання показали, що
найбільшою площею листкової поверхні, яка на 1 рослину складає 1480 см², а на 1 га – 103
тис. м² характеризуються рослини гібриду Caribou F1. Найвищою продуктивністю листкової
поверхні, яка склала – 571,8 м² на тону продукції відрізняються рослини контрольного
гібриду Carlano F1.
Аналіз дворічних даних показав, що найвищу товарну урожайність, яка в середньому
за 2019-2020 роки склала 101,02 т/га, що на 12,15 т/га перевищує контроль забезпечує гібрид
Caribou F1. При цьому, гібрид Caribou F1 характеризується і найвищою масою товарних
коренеплодів, яка в середньому склала 161, 2 г, що більше контрольного гібриду Carlano F 1.
на 20,1 г.
Вивчення якісних показників товарних коренеплоді показало, що гібриди Carlano F 1,
CV 1140 F1 і Carvora F1 утворюють коренеплоди
конічної форми і відносяться до
сортотипу Амстердам, а гібрид Caribou F1 формує коренеплід циліндричної форми і
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відносяться до сортотипу
Нантес. Коренеплоди усіх досліджуваних гібридів
характеризуються середньою за розміром серцевиною, при цьому найменшим розміром
ксилеми – 32,3% від загального діаметру відрізняється коренеплоди гібриду Caribou F1.
Продукція гібридів Caribou F1 та Carlano F1, за рахунок найвищого товарного врожаю,
характеризується найнижчою собівартістю, а їх вирощування забезпечує отримання
найбільшого прибутку та найвищий рівень рентабельності виробництва – 217 та 203%
відповідно.
Таким чином, з метою розширення періоду постачання продукції, отримання високого
товарного врожаю та найвищого рівня рентабельності виробництва моркви з групи
досліджуваних гібридів перевагу слід віддати гібридам Caribou F1 та Carlano F1.
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Міністерства охорони здоров̓я України (ТНМУ) є потужним закладом вищої медичної освіти
в західному регіоні, що підтримує лідерство в медичній освіті та науці, прогресивно і
динамічно розвивається, є престижним і потужним навчальним науково-дослідним центром
підготовки високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному і
міжнародному ринках праці.
ТНМУ проводить підготовку докторів філософії на третьому (освітньо-науковому
рівні) вищої освіти в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 222 Медицина,
221 Стоматологія, 226 Фармація, 228 Педіатрія, 223 Медсестринство, висуваючи власні
вимоги до освітньої та наукової складових освітньо-наукових програм (ОНП), що
відповідають опису кваліфікаційного рівня доктора філософії відповідно до Національної та
Європейської рамки кваліфікацій [1]. ОНП були створені у 2016 році на виконання Закону
України «Про вищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів № 261 від 23.03.2016 р. «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» з метою забезпечення
виконання освітньої складової і проведення власного наукового дослідження та були
переглянуті з внесенням певних змін і доповнень у 2019 році [2,3].
Цілі ОНП узгоджується з місією ТНМУ через надання освітніх послуг належної
якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій, професійній діяльності,
підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до надання високотехнологічної
наукоємної медичної допомоги та розробки нових діагностичних і лікувальних технологій
для потреб системи охорони здоров’я та концепцією розвитку ТНМУ через відкриття та
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акредитацію освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до дескрипторів
Національної та Європейської рамки кваліфікацій та стандартів вищої освіти, забезпечення
розвитку фундаментальної і прикладної науки в галузі охорони здоров’я.
Опановуючи ОНП, науковці готуються для майбутньої науково-дослідної та
викладацької діяльності. ОНП передбачає виконання освітньої складової, проведення
власного наукового дослідження згідно з індивідуальним планом роботи, в якому
визначаються зміст, строки виконання і строк захисту дисертації. Унікальністю ОНП є те, що
здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання в аспірантурі з практичною діяльністю,
брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності. ОНП реалізується у
невеликих наукових групах, які опановують широкий спектр освітніх та науковопрофесійних питань з медицини. В ТНМУ створені всі умови для аспірантів для їх
саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку.
Університет здійснює підготовку докторів філософії також для інших медичних
закладів вищої освіти (ЗВО) та коледжів України. Враховуючи відсутність медичних ЗВО у
Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях, ТНМУ враховує цей регіональний
контекст при розробці та впровадженні ОНП, вибору тематики наукових досліджень.
Науковці ТНМУ активно співпрацюють з Департаментом охорони здоров'я Тернопільської
ОДА. Випускники ОНП готові до виконання нових професійних ролей, самостійного
проведення занять для магістрів, молодших спеціалістів, здатні успішно комунікувати з
учасниками як освітнього, так і лікувального процесів. Необхідні для цього результати
навчання досягаються завдяки вивченню таких дисциплін як: Методологія наукового
дослідження (наукові семінари за темами дисертаційних досліджень), Клінічна епідеміологія
та доказова медицина, Загальна патологія, Методологія і техніки інструментальних та
лабораторних досліджень. Враховуючи можливості викладацької діяльності випускників
ОНП, необхідні результати навчання забезпечуються вивченням таких дисциплін: Педагогіка
та психологія вищої школи з основами риторики, Педагогічна практика.
Тематика наукових досліджень ОНП перебуває у нерозривному зв’язку із основними
напрямами теоретичної та клінічної медицини. Дисертаційні роботи здобувачів входять
фрагментами у науково-дослідні роботи (НДР), що фінансуються з Державного бюджету
України.
Оскільки значна частина випускників ОНП готується для поповнення кадрового
складу ЗВО, вона має рецензії зовнішніх стейкхолдерів як представників потенційних
роботодавців. Представники роботодавців – головні лікарі (медичні директори) закладів
охорони здоров’я – входять до складу вченої ради ТНМУ, Наглядової ради університету і
приймають активну участь в обговоренні ОНП.
Результатом навчання за ОНП є висококваліфікований фахівець, здатний розв'язувати
складні задачі та проблеми у галузі охорони здоров'я, що характеризується невизначеністю
умов і вимог, та здатний виконувати професійну діяльність відповідно до нових викликів та
потреб сьогодення. У результаті навчання за ОНП здобувач набуває загальних знань зі
спеціальності, оволодіває етикою та методологією наукового дослідження, принципами
доказової медицини, навиками глибинного клінічного мислення, сучасними методами
наукового дослідження в охороні здоров’я та суміжних спеціальностях відповідно до
напрямку наукового проекту. ОНП включає поглиблене вивчення спеціальності з
використанням нових методик дослідження, діагностики та лікування; розвиток soft skills
(ораторських здібностей, управління часом, лідерських здібностей, навичок роботи в
колективі, розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок; засвоєння технології
презентації результатів наукового дослідження) та інших компетенцій, які є необхідними для
виконання оригінального наукового дослідження, впровадження наукових результатів у
охорону здоров’я та інші сектори суспільства.
Підготовка докторів філософії за ОНП є базисом для їх наступної професійної
діяльності на посадах науково-педагогічних працівників і є важливою для їх самореалізації
та подальшого кар’єрного росту.
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Для сучасної системи українського суспільства питання гендерної толерантності
особистостей юнацького віку, що відноситься до сфери міжстатевих стосунків, є не тільки
новим, а й особливо актуальним і складним, оскільки стосується сфери міжособистісних
взаємин і успішної соціальної реалізації молодої людини в процесі її особистісного та
професійного становлення. В умовах глобалізації та стрімких трансформацій юнаки та юнки
часто стикаються з новими зразками поведінки, новими думками, звичаями і традиціями, які
йдуть у розріз з уже засвоєними та звичними. Одні приймаються і розуміються відразу, до
інших звикають поступово, а треті відштовхують і викликають негативне ставлення, що
провокує підвищення рівня конфліктності молодих людей та дестабілізацію в міжстатевій
взаємодії.
Традиційно гендерна толерантність, як і толерантність загалом, інтерпретується в
руслі терпимості. Так, В. В. Бойко і С. К. Бондирева визначають гендерну толерантність як
характеристику відношення особистості до людей своєї та протилежної статі, що показує
міру переживання нею неприємних або неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей
і вчинків партнерів зі взаємодії. Також і Н. В. Недорезова розглядає актуальність гендерної
толерантності як зіткнення особистості з емоційно негативними подіями, співбесідниками,
діями. Для гендерної толерантності характерний вияв зацікавленості до суб'єкта, прагнення
зрозуміти його і прагнення позитивно взаємодіяти з ним. Вона властива тим особистостям,
які прагнуть до позитивної взаємодії, впорядкованих стосунків, що не порушують
загальнолюдські закони буття, не заподіюють шкоду представникам іншої статі при
реалізації власних свобод. Толерантне відношення виражається в прагненні досягти
взаємного розуміння і узгодження гендерно відмінних інтересів і точок зору без
застосування тиску, переважно методами роз'яснення і переконання [3].
Гендерні питання та проблеми особливо гостро постають у юнацькому віці, оскільки,
перед юнацтвом постають проблеми пов’язані з вибором професійного, соціального та
особистісного шляху. Бажання відповідати соціальним очікуванням, які базуються на
відмінностях у значущості професійної діяльності й кар’єри для чоловіків і жінок, схиляють
юнаків та юнок у професійному виборі нехтувати власними бажаннями, уміннями та
здібностями, і обирати типово жіночі/чоловічі професії, пов’язані з обмеженням їх
функціональності, що виступає підґрунтям підвищення рівня конфліктності молоді [4; 5].
Конфліктність особистості юнацького віку розглядається як інтегральна особистісна
властивість, яка характеризує частоту виникнення конфліктів та інтенсивність включення в
них особистості. Така властивість визначається цілою низкою психологічних (темперамент,
рівень агресивності, психологічна стійкість та саморегуляція, рівень домагань, емоційний
стан), соціально-психологічних (соціальні установки та цінності, ставлення до партнера по
спілкуванню, комунікативна культура) та соціальних (особливості життя і діяльності,
загальний рівень культури, можливості для задоволення потреб) чинників. Гендерна
толерантність, у такому випадку, виступає свого роду регулятором внутрішнього стану

230

особистості, оскільки спирається на модель «людини розуміючої», зацікавленої в
безконфліктній взаємодії, як в необхідній ланці самопізнання власного «Я» [1; 2].
Відповідно до обраної проблематики було проведено дослідження та аналіз рівнів
гендерної толерантності з різною статевою приналежністю досліджуваних з використанням
анкети «Гендерна толерантність» (авт. В.А. Горбатюк, адапт. О.К.Праченко). У нашому
дослідженні прийняли участь 294 респонденти юнацького віку (150 дівчат, 144 хлопців).
Високий рівень було визначено у 1,4% юнаків та у 12% юнків, що вказало на їх
усвідомлення різноплановості соціального устрою, не схильність до стереотипного аналізу
емоційних проявів представників протилежної статі, здатність приймати та усвідомлювати
особливості емоційних станів та поведінкових реакцій представників протилежної статі.
Середній рівень було констатовано у 67,3% дівчат та у 18% хлопців, які володіють певними
знаннями та досвідом міжстатевої взаємодії, проте не завжди можуть їх використовувати.
При цьому, можуть слідувати деяким стереотипам, виявляють неусвідомлену емпатійність,
можуть бути нетерплячі до сильних емоційних проявів опонента, іноді, спостерігається
роздратованість, що може привести до конфліктної взаємодії. Низький рівень гендерної
толерантності було виявлено у 20,7% юнок та 80,6% юнаків, які чітко слідують нормам та
стереотипам, упереджені при аналізі особистісних якостей представників протилежної статі,
у них спостерігається знижена емоційна чутливість, знижена саморегуляція. Вони можуть
вербально демонструвати негативні почуття до представників протилежної статі, іноді,
принижувати їх.

Рис. 1. Гістограма кількісних показники рівнів гендерної толерантності юнаків та юнок
Досліджуючи рівень конфліктності особистості юнацького віку, ми використовували
методику «Оцінка рівня конфліктності особистості», запропоновану Г.В. Ложкіним та Н.І.
Пов’якель.
Результати досліджень показали, що для 34,5% хлопців та 13,5% дівчат характерний
високий рівень конфліктності, що припускає наявність цілої низки рис характеру (межові
рівні самооцінки, негативізм, низький комунікативний та особистісний самоконтроль та
знижена саморегуляція), що зумовлюють продукування конфліктів, стимулюють
використання конфліктогенів спілкування і, звичайно, ж, сприяють виникненню та
розгортанню конфліктів в усіх сферах міжособистісної взаємодії. Також, у ході дослідження
встановлено, що більшість хлопців (71,9%) і дівчат (62,1%), проявляють середній рівень
конфліктності. Такий рівень конфліктності вказує на наявність у представників юнацького
віку певних знань про природу конфлікту і способи поведінки в ньому, проте, вони носять
формальний характер та, у більшості випадків, не використовуються на практиці. Стан
психічної напруги і агресія відносно опонента неодмінно супроводжують конфліктну
взаємодію, а рефлексія власних дій розвинена слабо, що сприяє розростанню конфлікту,
шляхом активного залучення до конфлікту не тільки учасників, а й спостерігачів. Низький
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рівень конфліктності є характерною рисою 3,4% хлопців і у 14,6% дівчат. Вони мають
достатньо сформовану систему знань про природу конфлікту, схильні до прогнозування його
динаміки, усвідомлюють можливі причини та здатні знаходити ефективні способи
вирішення. Для таких особистостей неодмінним є дотримання партнерських стосунків у будь
якій ситуації, тому вони усвідомлюють значущість уміння знаходити оптимальні способи
вирішення конфлікту (Див. табл. 1).
Таблиця 1
Кількісні показники рівня конфліктності досліджуваних юнацького віку (у %)
Рівень конфліктності
Дівчата
Хлопці
Високий
13,5%
34,5%
Середній
71,9%
62,1%
Низький
14,6%
3,4%
З метою визначення взаємозалежності гендерної толерантності та рівня конфліктності
особистості був проведений кореляційний аналіз з використанням коефіцієнта χ2 – Пірсона.
Аналіз отриманих результатів дослідження надав можливість констатувати сильну зворотну
кореляцію у групі дівчат (-0,42**при p≤0,01) та у групі хлопців (-0,32** при p≤0,01), що
доводить відповідність високого рівня конфліктності низькому рівню гендерної
толерантності особистості.
Отже, юнаки та юнки з високим рівнем конфліктності схильні проявляти
інтолерантні якості у міжстеатевій взаємодії, оскільки вони мало обізнані у причинах
конфліктності особистості, не завжди усвідомлюють власні конфліктогени, іноді, не
розуміють відмінності в емоційних проявах представників протилежної статі. У них знижена
саморегуляція емоційних проявів, недостатньо розвинена комунікативна культура, рідко
спостерігається налаштованість на взаємодію, іноді, можуть проявляти врожо-агресивні
форми поведінки.
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Legal sciences
К ВОПРОСУ ОБ ОТНЕСЕНИИ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ К АЛЕАТОРНЫМ И УСЛОВНЫМ СДЕЛКАМ
Прокуда О.Ю.
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин и государственного
управления учреждения образования «Барановичский государственный университет»
г. Барановичи, Республика Беларусь
По степени уверенности сторон сделки в достижении ими положительного
экономического результата выделяют алеаторные сделки.
Понятие алеаторной сделки в юридической литературе традиционно связано с
категорией «рисковых» сделок. Однако до настоящего времени системный юридический
анализ этой категории сделок не проводился.
Алеаторная сделка представляет собой рисковый договор, исполнение которого
зависит от определенных условий, о которых стороны не знают в момент заключения
договора.
Считаем, что договор добровольного страхования медицинских расходов относится к
алеаторным договорам, поскольку объем и соотношение взаимных обязательств
страховщика и страхователя в момент его заключения не известны. Договорная конструкция
поставлена в зависимость от случайного непредвиденного обстоятельства — внезапного
расстройства здоровья, несчастного случая, хронического заболевания или его обострения —
а не от заранее достигнутой сторонами договоренности.
Для более полного исследования правовой природы договора добровольного
страхования медицинских расходов рассмотрим вопрос о возможности его отнесения к
условным сделкам. Это обусловлено тем, что страховым правоотношениям в целом присущи
черты условной сделки.
Статья 158 ГК выделяет сделки, совершенные под условием [2].
Условной называется сделка, в которой возникновение или прекращение прав и
обязанностей ставиться в зависимость от обстоятельства, которое может наступить или не
наступить в будущем.
Условная сделка характеризуется следующими признаками:
1) условие относится к будущему, то есть указанное в сделке обстоятельство не имеет
место в момент совершения сделки;
2) условие должно быть возможным (исполнимым), то есть реально осуществимым
как юридически, так и по объективным естественным законам;
3) условие не должно наступить неизбежно, то есть должна существовать
неопределенность относительно того, наступит обстоятельство или нет;
4) условие является дополнительным элементом сделки, то есть сделка данного вида
может быть совершена и без такого условия.
И. Степанов рассматривал страховой договор как договор условный, зависящий от
случая [4, с. 14.]. В.И. Серебровский придерживался противоположного мнения и
высказывался против отождествления страхования с условной сделкой. Обосновывая свою
позицию, В.И. Серебровский приводил следующие доводы: «во-первых, основная
обязанность, лежащая на страхователе, — уплата страховой премии, не находится в
зависимости от какого-либо условия или срока; по общему правилу страхователь должен
уплатить премию при заключении договора страхования, если договором не установлена
рассрочка или иные сроки. Во-вторых, «наступление предусмотренного в договоре события»
есть не случайная, добавочная часть страхового договора, а часть договора существенная,
необходимая» [3, с. 339].
В юридической литературе существует также точка зрения, что разновидностью
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условных сделок являются сделки алеаторные. Подобные рассуждения, на наш взгляд, не
только стирают грань между алеаторной и условной сделками, но и поглощаются условной
сделкой, что делает дальнейшее исследование алеаторной сделки лишенной какого-либо
смысла и значения.
Российский ученый, Н.Б. Щербаков, делает вывод, что «основанием для
отождествления алеаторной и условной сделок может служить очевидная на первый взгляд
направленность обеих сделок в будущее» [5, с. 70]. Далее автор считает, что на этом
сходство условных и алеаторных сделок заканчивается.
Иную позицию занимает известный ученый М.И. Брагинский, который считает, что
по своей конструкции алеаторные договоры — разновидность условных сделок. Как и иную
условную сделку, алеаторную отличает то, что возникновение прав и обязанностей
поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит
оно или нет [1].
Условные сделки так же, как и алеаторные конструкции, характеризуются наличием
условия, представляющим собой случайное и вероятное событие. Но неизвестное событие в
условных сделках не имеет того конститутивного значения, какое наблюдается в алеаторных
договорах. В условных сделках в зависимость от будущего неизвестного события поставлено
лишь возникновение прав и обязанностей сторон, но не существование самой сделки.
Обстоятельство, призванное побудить реализацию прав и обязанностей в сделке с
отлагательным условием, и прекращение прав и обязанностей в сделке с отменительным
условием не оказывает влияния на действительность и существование сделки как таковой.
Это связано с тем, что условие в условной сделке, будучи обстоятельством, от наступления
которого поставлено в зависимость возникновение или прекращение прав и обязанностей,
является всего лишь составной, дополнительной частью сделки. Сделка может быть
совершена и без такого условия.
В алеаторной сделке (договоре), событие, предусмотренное в договоре — не
случайная, дополнительная часть договора, а существенная и необходимая. От будущего
события в алеаторных сделках (договорах) зависит не только возникновение прав и
обязанностей сторон, но и само существование договорной конструкции.
В связи с тем, что в договоре добровольного страхования медицинских расходов
обязанность страховщика по выплате страхового возмещения находится в зависимости от
наступления страхового случая, понимание данного договора порой также сводится к
причислению его к условным сделкам.
В договоре страхования, в том числе и в договоре добровольного страхования
медицинских расходов, условие о случае имеет значение главного элемента во
взаимоотношениях сторон, потому как устанавливается оно не соглашением сторон, а
императивным предписанием закона, несоблюдение которого делает такой договор
незаключенным.
Кроме того, в условных сделках до наступления оговоренного условия права и
обязанности сторон не возникают, хотя сделка и совершена. В договорах добровольного
страхования медицинских расходов, напротив, права и обязанности возникают при самом
совершении договора, но предмет какой-либо обязанности, т.е. действие, которое надлежит
совершить обязанному лицу, зависит от наступления будущего события — внезапное
расстройство здоровья, несчастный случай, хроническое заболевание или его обострение.
Условным в договоре добровольного страхования медицинских расходов является не
возникновение обязанности, как в условных сделках, а предмет уже возникшей обязанности.
В страховании возможно наступление страхового случая и до заключения договора
страхования, но обязанность страховщика возникает не при наступлении страхового случая,
а при вступлении договора страхования в силу.
Правовым последствием наступления страхового случая является не возникновение
новой обязанности, а изменение предмета уже возникшей обязанности.
Следовательно, договор добровольного страхования медицинских расходов к
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условным сделкам отнесен быть не может.
Договор добровольного страхования медицинских расходов является алеаторным
договором.
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Annotation: The article is devoted to revealing the role of art in the spiritual development of
a creative personality. We paid special attention to building the structure of a creative personality,
mental development, formation of creative thinking of students. In our opinion, training of a
creative specialist in the system of personality-oriented education corresponds most to modern
requirements. Under this system of education student's personality is under the attention of the
teacher, and the teaching activity – educational activity – is of upmost importance
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Currently, it is relevant to determine the role of art in the formation of the personality in
connection with the severity of the problems posed by the crisis of modern society. The process of
socialization, which forms the personality and contributes to its development, as well as the process
of self-realization of the individual, to a large extent depends on her creative activity, the
development of self-awareness. Art is called upon to solve all these tasks. Art shapes not only the
mind and heart: it shapes the whole person. Thus, art as a special unique image of a person's selfrealization acts as a form of personality formation Integration of arts, which unites different types of
artistic activity, carries a world of ideas, thoughts, images, emotions. Thanks to this, memory,
thinking, imagination are stimulated and developed. Art forms the irreplaceable competencies of the
21st century - creativity, creativity and readiness for innovation, imagination, emotions, feelings,
initiative, flexibility and adaptability, communication skills, the ability to process information in
images and symbols, the ability to analyze several streams of information simultaneously. Art forms
a person's personality, develops his intellectual potential and sensory perception, sets the correct
moral guidelines and introduces him to his cultural environment.
The assertion by modern psychological-pedagogical science that the activity is the basis for
understanding the development of personality, encompassing mental, spiritual, physical
transformation, leads to conclusion that having set the goal - development of the personality, its
aesthetic culture through art, it’s necessary to ensure the development in university by means of all
types of necessary artistic and aesthetic activities: theoretical study of art, learning its history and
theory, acquiring practical skills of communication: artistic perception and feeling the works of art,
practical skills of using a powerful educational and aesthetic developmental potential of art,
practical skills of artistic and creative activity, research skills.
Development of a creative personality covers the following aspects: moral, personalpragmatist, professional, functioning in close interrelation and interdependence. A creative person
being drawn to the highest human values, art, sublimating the person, creates opportunities and the
basis for the development of his spiritual essence. Through feeling and understanding of beauty and
credibility through experiences we form the best human moral feelings and understanding of the
surrounding world.
Development of a creative personality through art should be seen as a development of
personal content and the whole integral structure of personality, which is formed in its artistic and
aesthetic activities. A creative person is a real need for modern educational process, one of its most
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important professional qualities is creativity, the absence of which means lack of professionalism in
modern conditions.
The preservation of the cultural continuity of generations, the study and conservation of
cultural heritage contribute to the development of a creative personality, aesthetic competence,
emotional responsiveness, turning the wealth of world art and culture into an internal wealth of
personality.
In development of the educational process we proceed from the recognition of two equal
sources of learning and teaching. The latter is not derived from the first, but is an independent,
personally notional, effective source of personal development. The recognition of the individuality,
identity, self-worth of every person endowed with unique subjective experience form the basis of
personality-oriented education. The system of personality-oriented education reflects humanistic
direction in philosophy, psychology and pedagogy.
Humanistic psychology and pedagogy associate their research with personality, its
individuality. There are creative professions, where the main required quality is to be a creative
person, these professions include musicians, actors, directors, etc., it is not enough for them to be
good specialists, you must be a creator, not the craftsman, even a very skilled one. A creative
person can not live without creativity, seeing it as the main goal and meaning of his/her life.
Creative people are not born creative, but made. Creative ability, which in many ways is congenial,
is the core of the creative personality, but the latter is a product of social, cultural development, the
influence of social environment and creative climate. A creative person is characterized not just by
a high level of creative abilities, but also by a special attitude of the person, attitude to the world, to
the meaning of the activity. The spiritual wealth of the individual's inner world, its constant focus
on the creative action in the outer world is of particular importance. The problem of the creative
person is not only a psychological problem, but also a humanitarian and socio-cultural problem.
The dynamic structure of the creative person has general laws, the specifics of nonlinear
development. General laws include the basic structural components of creative culture: aesthetic
tastes, feelings, knowledge, opinions, concepts, ideals. The synergetic, nonlinear laws include
unpredictability, instability, flexibility [1]. They characterize the development degree of specified
linear components, as well as deep internal processes, taking place inside the person from the
perception of the works of art.
The development process of creative personality covers a realization of not only designed,
planned trajectories of development, but also the process of individual self-organization, the free
development of creative culture from the perspective of synergetic educational paradigm, creating
opportunities to reveal the consistency of development of a modern, dynamic state of aesthetic
consciousness and artistic culture «deeper and narrower» [2, p.8].
Study of the creative personality development as a synergetic process reveals the essence of
cultural self-identity in line with the ongoing socio-cultural and planetary changes of human
existence, the essence of understanding the inherent worth of human life, its individuality and
uniqueness. Scientific-practical approaches allow to define a creative person as an integral
personality formation, that includes spiritual-axiological cultural orientation, aesthetic subjective
position, dialog method of communication – intersubjective dialogue, sensory perception through
the experience, creative thinking, finding expression in the creative characteristics of the subject:
aesthetic taste, feelings, knowledge, opinions, aesthetic ideal.
The purpose of art, its main function is the formation of the personality, moral and spiritual
enrichment, development of feeling and intelligence. Art is not just surrounding material and
spiritual environment, where a person is formed and developed, it is part of man himself, the most
important component of his/her personality. The inner world of man, a deeper look inside and
external conditions of life, his/her capacity to perceive the surrounding space find connection in art.
The concept of identity is connected with change of the individual’s place in society, with
the enrichment of the spiritual world, the complication of social functions in a changing world.
Every science considers the person in various aspects and conditions of individual integrity,
autonomy and activity. Psychological-pedagogical science contains ideas on identity associated
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with a certain degree of individual autonomy, consciousness, self-consciousness, unity and integrity
of the spiritual life, social activity, being turned to art, individual uniqueness. In cultural studies, the
appearance of personality emerges as a phenomenon of the creator, bearer and consumer of material
and spiritual values, significant personality traits are creative features that determine the uniqueness
of individual participation in cultural life. In modern psychological-pedagogical researches the
original feature of the understanding the personality is its multidimensionality, which allows to
consider it from the standpoint of historical approaches to the development of scientific
understanding of the phenomenon of "identity".
It follows that we can consider this phenomenon comprehensively only from the position of
interdisciplinary scientific approach, ensuring study of the problem of identity in relation of
philosophical understanding, socio-humanitarian and natural sciences. In the context of scientific
approaches the development and fostering of the creative person is the higher meaning and purpose
of art, as only a person can live in art, navigate it and make a choice.
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У будь-яку історичну добу пріоритетними були певні цінності, згідно з якими
вибудовувалася сама логіка розвитку суспільства. Вони завжди відігравали важливу роль,
оскільки формували певні засади комунікації та впливали на поведінку людей. Чільне місце
в системі цінностей посідало знання, сукупність якого визначала технічний, інтелектуальний,
духовний і соціокультурний поступ. Однією з найвагоміших культурних цінностей
суспільства постає історичне знання, що дозволяє індивіду усвідомлювати себе не лише
продуктом історичного часу, а й активним чинником його формування. Винятком не стало й
сучасне інформаційне суспільство, в якому головною ознакою вважається «виробництво і
поширення інформації, перетворення її на головний вид послуг, на товар і навіть на владу»
[4, с. 248]. Такий різновид суспільства не стільки накопичує, переробляє, вдосконалює та
відкриває нові горизонти знання, скільки використовує його як основний засіб виробництва.
Тобто основним критерієм цінності інформації в такому суспільстві стає його практичне
застосування.
Історичне знання акумулює велику кількість фактологічних даних не лише про
розвиток суспільства, а й про свій власний розвиток [див.: 3, с. 158]. Але щоб успішно
конкурувати з іншими видами знань, історична наука доповнює накопичувальну пізнавальну
стратегію прагматично зорієнтованою методологією, різновидом якої можна вважати
історицизм як принцип осмислення світу, природних і соціально-культурних реалій в
динаміці їхньої зміни, становлення в часі, розвитку. Це «специфічне бачення історії як певної
цілісності, на базі якої нерідко висуваються глобальні передбачення майбутнього» [1, с. 160].
Історицизм дозволяє виявляти причини подій у минулому та їхні наслідки в сьогоденні.
Використання нових методологічних підходів у вивченні минулого дозволяє
переосмислити історичний процес не тільки “фактологічно”, а й розкривати різноманіття
можливих векторів історичного життя суспільства та відкривати умови їхньої практичної
реалізації. Так, до прикладу, праця Ф. Броделя «Матеріальна цивілізація, економіка і
капіталізм, XV—XVIII ст.» [2] робить акцент на безпосередньому впливі економічних
чинників на такі напрямки життя суспільства, як побут, харчування, одяг, архітектура тощо.
Такі дослідження дозволяють говорити про важливість вивчення життя минулих поколінь не
тільки крізь призму героїчних учинків полководців чи військових дій держав, а й про
звичайне життя пересічної людини, що дозволяє розширювати історичне поле дослідження,
включати в нього духовні – інтелектуальні, світоглядні, морально-естетичні, релігійні та інші
аспекти людської діяльності.
Отже, цінність історичного знання в інформаційну добу полягає в тому, що
воно, по-перше, дозволяє формувати ментальну та культурну приналежність особистості до
свого часу та виявляти можливості власного впливу на хід історичного процесу, по-друге –
спонукає до розуміння історичного процесу як цілісного, в якому знання подій минулого
поєднується з особливостями пізнання безпосередніх причин і закономірностей реалізації
потенціалу нових феноменів сьогодення. У цьому контексті неабиякого значення набуває
міждисциплінарний характер історичного знання, що демонструє вплив історичної
методології на інші царини культури.
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В сучасних умовах все більше привертають до себе увагу зернобобові культури як
джерело екологічно безпечних продуктів харчування. Рослини цих культур накопичують в
насінні велику кількість запасних білкових речовин, що забезпечується симбіозом коріння
рослини з ґрунтовими азотфіксуючими бульбочковими бактеріями, які належать до роду
Rhizobium [1].
Серед сільськогосподарських культур зернобобові відзначаються найвищим вмістом
білка. Якщо, наприклад, у зерні найбільш високобілкової злакової культури – твердої ярої
пшениці середній вміст білка становить 16 %, то в зерні зернобобових – 25-35 %, а в деяких з
них (соя, кормовий люпин) понад 40 %. За вмістом білка в зерні і калорійністю зернобобові
культури переважають мʼясо, рибу та інші продукти харчування. Важливо й те, що їх білки є
повноцінними за амінокислотним складом і значно краще засвоюються організмом, ніж
білки злакових культур. Така бобова культура як соя відрізняється накопиченням в насінні не
тільки білка, а й олії, що робить її особливо цінною для раціону людини [2].
Зернові бобові завдяки цінному хімічному складу зерна мають велике промисловосировинне значення. Із зерна їх виробляють крупи, борошно, різні кондитерські вироби,
харчові й кормові концентрати. Із недозрілих плодів і зерна гороху (особливо цукрового),
спаржевої квасолі, сої виготовляють смачні й поживні консерви. Олія із зерна сої широко
використовується для виробництва високоякісного маргарину [3].
Люпин білий та горох посівний належать до стратегічних культур рослинництва світу.
Культури, маючи господарськоцінні особливості, сьогодні розглядаються не лише як
джерело збалансованого, легкозасвоюваного й екологічно чистого білка, але і як чинник
біологізації землеробства, енерго- і ресурсозбереження, що сприяє вирішенню проблеми
збереження та навіть розширеного відновлення природної родючості ґрунту. Дані
зернобобові культури є основною ланкою в системі екологічного землеробства та може
використовуватись як дешеве джерело біопалива, у порівнянні із вже відомими культурами
[4].
Надмірне насичення в Україні сівозмін такими високоенергетичними культурами, як
соняшник і ріпак, призвело до значного зниження вмісту в ґрунтах органічної речовини, що в
свою чергу, негативно впливає на водоутримувальну здатність ґрунтів. Найдешевшим
шляхом поліпшення такого стану може бути впровадження у сільськогосподарське
виробництво науково обґрунтованих сівозмін. Чергування культур допоможе розірвати певні
ланцюги шкодочинних мікроорганізмів, які сформувалися у процесі вирощування близьких
за біологічними особливостями культур. І якщо розглядати раціональну організацію
сівозміни, то це насамперед стосується зернобобових культур [5,6].
Зернобобові можуть вирощуватися на низькородючих землях, вони стійкі до впливів
посухи, а урожай добре зберігається. Зернобобові – ефективне джерело рослинного білка, що
значно підвищує їх харчову цінність. Все це робить їх цінною культурою, здатною
поліпшити ситуацію з продовольчою безпекою в світі. Тому для ФАО бобові культури – це
не тільки дешева альтернатива тваринного білка, а й шлях до стійкості сільського
господарства.
Для України, стримуючим фактором виробництва є низька, в порівнянні зі злаковими
культурами, урожайність зернобобових. Це робить їх промислове вирощування менш
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ефективним. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності пов’язана з кліматичними,
технологічними,
селекційно-насінницькими
та
організаційними
факторіальними
ознаками. Потрібне вдосконалення агротехнологічних прийомів вирощування зернобобових
культур та розвиток спеціалізованої техніки [7]. Таким чином, нарощування виробництва
зернобобових дозволяє вирішити відразу кілька завдань, які можна виділити в три групи:
екологічні, соціальні та економічні аспекти.
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СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Романяк Ольга Михайлівна
викладач вищої категорії,
методист Вишнянського коледжу
Львівського національного аграрного університету
Сучасний розвиток аграрної економіки стає все більш екологічно спрямованим,
потребує збереження й відтворення природних ресурсів і раціонального їх використання.
Земля – найважливіша складова природних ресурсів; основа рослинного й тваринного світу;
вмістилище природних багатств; операційний базис промисловості, населених пунктів і
доріг; головний засіб виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне
землекористування, охорона, відновлення, консервація земель є обов’язковою складовою
комплексної системи експлуатації та охорони природних ресурсів. Проблема раціонального
використання земельних ресурсів, що є чи не основною передумовою підвищення
ефективності як сільськогосподарського, так і суспільного виробництва в цілому,
визначається головним чином структурою землекористування, оптимізацією співвідношень
основних його складових.
Раціональне землекористування означає максимальне залучення до господарського
обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням,
створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і
одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці
та коштів [1, с.134 ]. Раціональне використання й охорона земель – два взаємопов’язаних
процеси, спрямованих на підвищення продуктивних сил землі. Вони передбачають: –
оптимізацію розподілу земельного фонду між галузями національного господарства і
якомога ефективніше його використання в кожній з них; – оптимізацію структури окремих
видів земельних угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, лісів, земель під
водою тощо) відповідно до природно-економічних зон і районів; – розробку й впровадження
раціональної системи землеробства, яка включає ґрунтозахисний обробіток, удобрення; –
вапнування кислих та гіпсування засолених і солонцюватих ґрунтів, технологію
вирощування сільськогосподарських культур, систему сівозмін тощо; – осушення
заболочених і перезволожених земель та зрошення й обводнення посушливих.
Екологічний підхід щодо раціонального використання земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення передбачає охорону й захист ґрунтів як головної
складової природи, відновлення корисних властивостей ґрунтового покриву [2, с. 121]. У
цьому випадку обґрунтованим було б зменшення максимального терміну, на який може
надаватися довготермінова оренда землі. При цьому, якщо орендар добросовісно
використовував землю, не погіршував якості ґрунтів, він може мати переважне право на
повторну оренду. Таким чином, це може сприяти збереженню якості ґрунтів.
Відновлення земель можливе не лише в рамках окремої категорії. Зокрема це
поліпшення якісного стану земель як сільськогосподарського, так і лісогосподарського
призначення, які використовуються як базовий засіб виробництва, тобто відновлення їх
якісного стану, відтворення родючості ґрунтів та підвищення продуктивності земель. Є
певна особливість, що властива і відновленню тих земель, які підлягають особливій охороні.
Важлива роль відновлення земель спричинена різними факторами. В першу чергу,
негативний вплив на стан земель здійснює антропогенна діяльність, хоча і до ерозії ґрунтів
можуть призвести також і природні чинники. Відновлення земель має здійснюватися в
різних правових формах, мова йде про природне та штучне відновлення земель. А, форми
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природного відновлення земель це, в першу чергу, консервація й рекультивація, а формою
штучного відновлення науковці вважають консолідацію земель.
У законодавстві України передбачені принципи, що регулюють основні засади і
окремі правові принципи державної політики у сфері охорони земель, вони окреслюють
пріоритет норм екологічної безпеки у належному використанні землі, та відшкодування
спричинених збитків за порушення законодавства України про охорону земель [3, с.115].
Стаття 164 Земельного кодексу [4] передбачає зміст охорони земель, що включає в себе
• обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
• захист земель від ерозії, переосушення, забруднення відходами виробництва,
хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і
техногенних процесів;
• збереження природних водно-болотних угідь;
• консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь та ін.
Закон України «Про охорону земель» визначає важливість поєднання заходів
економічного впливу та юридичної відповідальності в галузі охорони земель, та збільшення
ролі публічності у вирішенні питань охорони земель та, окремо, доцільне використання
бюджетних коштів на охорону земель.
Впровадження сучасних екологічних вимог у земельні відносини дає можливість
забезпечити відповідне застосування природоохоронних технологій виробництва, здійснити
комплексні заходи щодо охорони земель від негативних як природних так і антропогенних
процесів, таких як ерозія, заболочування, чи будівництво й експлуатація об’єктів, що
негативно впливають на якісний склад грунтів і стан земель та є причиною їх забруднення
хімічними радіоактивними чи бактеріальними речовинами. Тому необхідно розробити умови
передачі земель на консервацію власниками і орендарями. При цьому важливо врахувати
розрахований для них розмір компенсації за втрати врожаю, визначені їх права та обов’язки
щодо законсервованих земель. В бюджеті проведення консервації земель потрібно
передбачити можливість консервації і водних джерел, прибережних територій, порядок
використання надр на законсервованих землях [5 , с.76].
Економічно вигідною може стати консервація земель, що передбачає припинення
господарського використання таких земель шляхом їх залуження або заліснення. У
результаті цього агроланшафти і навколишнє середовище загалом стають більш
привабливими, послаблюються суперечності в ланцюгу «людина – природа» [6 , с.316].
Проблематика збереження і підвищення родючості земель вирішується на етапі державного
управління використанням і належною охороною земель. З метою покращення стану
деградованих сільськогосподарських земель передбачається виведення їх із інтенсивного
сільськогосподарського виробництва на консервацію. Закон України «Про охорону земель»
[7] передбачає, що консервація земель - це припинення господарського використання на
визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель,
господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також
техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно
чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх
здоров'я.
Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання
земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами шляхом: •
звільнення землевласників і землекористувачів від плати за землю, за земельні ділянки, на
яких виконуються роботи з меліорації, рекультивації, консервації земель та інші роботи
щодо охорони земель на період тимчасової консервації, будівництва та
сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої документації із
землеустрою. Консервації підлягають деградовані та малопродуктивні землі, господарське
використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також
техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту
продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я.
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Серед різновидів заходів з охорони земель статтею 166 Земельного кодексу України
[4], статтею 52 Закону України «Про охорону земель» [7] передбачено проведення
рекультивації порушених земель. Рекультивації підлягають землі, які, в першу чергу,
змінились у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в
гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних,
будівельних та інших робіт. проведення рекультивації порушених земель лісогосподарського
призначення повинне забезпечувати поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх
продуктивності та біологічної стійкості [8 c.142]. Важливо відзначити, що підсилений рівень
правової охорони земель які представляють собою особливу цінність, втулюється у
визначенні в нормах права загальної заборони на використання таких земель не за їх
основним цільовим призначенням.
Отже, складовими стратегії раціонального землекористування в аграрних
формуваннях такі:
• Вдосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази й
інструментів подальшого регулювання орендних земельних відносин, створення
сприятливих умов для планового й сталого розвитку всіх територій України.
• Зміцнення системи гарантій прав власності на землю, створення умов для
ефективного господарювання на ній.
• Запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами,
підвищення його координованості та ефективності.
• Підвищення ролі землеустрою та інших інструментів регулювання земельних
орендних відносин у процесах просторового розвитку країни.
• Удосконалення систем оцінки земель та платності землекористування, збільшення
надходжень плати за оренду землі до місцевих бюджетів.
• Посилення охорони земель та забезпечення екологоорієнтованого використання
земельних ресурсів [9, с. 98]
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ВВЕДЕННІ З СУКЦИНАТОМ МІДІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА ЩУРАХ
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За останнє десятиліття виріс інтерес до вивчення впливу якості середовища
проживання на зростання так званих хвороб цивілізації або неінфекційної патології значно
збільшився у всьому світі, перш за все в державах з бурхливо розвинутою економікою.
Зростання урбанізації неминуче призводить до ускладнення екологічної обстановки на
площах, зайнятих промисловими підприємствами, транспортними магістралями, а також на
прилеглих до них територіях. Кадмій - важкий метал, віднесений до другого класу
небезпечності, з вираженою тенденцією до накопичення в організмі. Отруєння важким
металом відбувається при потраплянні його в шлунок або інгаляційним шляхом. Згідно з
вимогами Всесвітньої організації охорони здоров’я рівень надходження кадмію в організм
людини з усіх джерел не має перевищувати 400–500 мкг/тиждень. Великі дози кадмію
спричиняють ембріотоксичну та гонадотоксичну дію, і таким чином впливати на
репродуктивну функцію.
На підставі даних, отриманих в експериментах на лабораторних тваринах, показано,
що в суспільній свідомості небезпека кадмію невиправдано занижена, недостатність і
обмеженість обґрунтування ембріотоксичності важких металів, зокрема кадмію, спонукає
дослідників активно вивчати вплив різних доз цього екотоксиканта і різних способів
потрапляння металу в організм на показники ембріогенезу та функціонування
репродуктивної системи. Актуальним є пошук нових мікроелементів, які можуть мати
виражені біоантогоністичні властивості щодо ембріотоксичності сполук кадмію.
Для проведення досліду, отримували самиць з датованим терміном вагітності, для
чого досліджували естральний цикл самиць методом піхвових мазків, що дало можливість
визначити наявність всіх чотирьох фаз циклу та ритмічність їх чергування у кожної самиці.
Визначення першого дня вагітності самиць визначали за наявністю сперматозоїдів у
піхвових мазках. Самиць зважували для розрахунку необхідної кількості введення кадмію
хлориду. Розчини вводили самицям внутрішньошлунково, через зонд один раз на добу,
щоденно з першого дня вагітності: перша група – контроль, друга група – введення розчину
кадмій хлориду в дозі 2,0 мг/кг – група ізольованого введення кадмію та третя – група
комбінованого введення хлориду кадмію в дозі 2,0 мг/кг та сукцинату міді в дозі 0,1мг/кг.
Розчин хлориду кадмію був іонний, а розчин сукцинату міді мав наноаквахелатну форму.
При проведенні експерименту реєстрували стан і поведінку самок щурів, ректальну
температуру, динаміку маси тіла, і тривалість вагітності. На 13-й і 19-й день вагітності
самиць проводили оперативний забій. З матки вилучали щурят, в яєчниках самиць
підраховували кількість жовтих тіл вагітності та їх відповідність кількості ембріонів в обох
рогах матки. Для експерименту нами було обрано низьку дозу кадмій хлориду, що відтворює
реальну концентрацію в добових раціонах жінок, у тому числі і вагітних з промислових
регіонів.
При оперативному вилученні ембріонів на першому досліджуваному терміні - 13-й
добі ембріогенезу визначалось зменшення кількості ембріонів в матках самиць щурів в групі
ізольованого введення хлориду кадмію - 9,25±0,72. У контрольній групі кількість ембріонів
була достовірно більшою (р≤0,05) в порівнянні до групи ізольованого впливу хлоридом
кадмію і становила 12,13±0,87. В групі комбінованого впливу хлоридом кадмію та
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сукцинатом міді на цьому терміні ембріогенезу кількість ембріонів дорівнювала 11,00±0,28,
що ми розцінюємо як компенсаторний вплив сукцинату міді на ембріотоксичність хлориду
кадмію при комбінованому введенні. Наприкінці ембріогенезу (19-та доба) вплив
досліджуваних чинників зберігав тенденцію і призводив до наступних числових показників
в групах: контроль – 12,5±0,88, ізольований вплив кадмію – 9,00±0,96, комбіноване введення
кадмію з сукцинатом міді – 10,13±0,74.
При визначенні ембріотоксичності речовини є вагомим показником загальна
ембріональна смертність. Ми обраховували даний показник як різницю між кількістю живих
ембріонів та кількістю жовтих тіл вагітності в яєчниках самиць на обох термінах вагітності.
В контролі даний показник був сталим на 13-й і 20-й добі і дорівнював 0,05±0,02. При
ізольованому впливі хлоридом кадмію загальна ембріональна смертність достовірно зростала
на обох досліджуваних термінах. Комбіноване введення хлориду кадмію з сукцинатом міді
знижувало досліджуваний показник в 2 рази як на 13-й так і 19-й добі, що свідчить про
біоантогоністичний характер впливу міді на ембріотоксичність кадмію. Ембріони
контрольної групи відповідали критеріям ембріонального розвитку за Гамбургером та
Гамільтоном і відповідали 16 стадії. Масометричні показники ембріонів досліджуваного
терміну також продемонстрували відставання ембріонального розвитку, яке не мало
достовірної різниці з контролем.
Доімплантаційна смертність при впливі кадмієм на 13 –й добі збільшувалась до 0,07
±0,02 ( контроль – 0,02±0,02), та зростала при комбінованому введенні хлориду кадмію з
сукцинатом міді – 0,08±0,03, а на 19-ту добу вплив кадмію призводив до підвищення
смертності до 0,15±0,06 проти 0,01±0,01 в контролі, та зменшувався в 2 рази, порівняно з
введенням хлориду кадмію з сукцинатом міді – 0,08±0,03.
Постімплантаційна смертність, в розрахунках якої враховувався показник резорбції
ембріонів після імплантації, в піддослідних групах також достовірно зростала в групі
кадмієвої інтоксикації, та зменшувалась в групі з комбінованим введенням з сукцинатом
міді. На 13-ту добу даний показник в групі впливу кадмію становив 0,15±0,03 проти
контролю 0,03±0,01, також відмічається зменшення показників піддослідної групи хлориду
кадмію з сукцинатом міді в 5 разів, а саме 0,03±0,02. На 19 добу показник становив
0,11±0,03 проти контрольної групи – 0,04±0,02. Комбіноване введене кадмію з сукцинатом
міді призводило до зменшення постімплантаційної смертності порівняно з групою кадмієвої
інтоксикації - 0,09±0,03.
Обраховування показників загальної, доімплантаційної та післяімплантаційної
ембріональної смертності показали, що в групі впливу хлоридом кадмію спостерігається
високий рівень загальної ембріональної смертності як на 13-й так і на 19-й добі розвитку
ембріонів, та зменшення показників в групі з комбінованим введенням кадмію з сукцинатом
міді на обох термінах розвитку ембріонів. Таким чином, аналіз отриманих результатів довів
високий рівень ембріотоксичності хлориду кадмію в порівнянні до контролю при
ентеральному введенні в дозі 2,0мг/кг в експерименті на щурах, та зменшення показників
ембріотоксичності при комбінованому введенні кадмію з сукцинатом міді у дозі
2,0мг/кг+0,1мг/кг.
Як показали отримані результати, післяімплантаційна смертність при впливі
хлоридом кадмію ізольовано зростала в більшому ступеню на 13-ту добу ембріогенезу,
перевищуючи контроль в 5 разів. А наприкінці ембріонального розвитку даний показник
зменшувався, в той час як в групах комбінованого впливу. Порівняння результатів
ембріотропної дії хлориду кадмію в дозі 2,0мг/кг з показниками контрольної групи виявило
його ембріотоксичність: при практично однаковій кількості жовтих тіл вагітності
спостерігається достовірне (р≤0,05) зниження кількості живих плодів як на 13-й добі, так і
на 19-й добі ембріогенезу в групах впливу кадмієм, що відбувається за рахунок збільшення
показників всіх видів ембріональної смертності та кількості ембріонів. В групах
комбінованого введення хлориду кадмію в поєднанні з сукцинатом міді (0,1мг/кг) у
порівнянні до групи ізольованого введення кадмію визначається компенсаторний вплив міді
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на ембріотоксичні показники кадмію, що доводить інгібування міді процесів всмоктування і
ембріотоксичної дії кадмію на організм піддослідних тварин.
На наш погляд, є перспективними подальші гістологічні дослідження органів
ембріонів після опосередкованого впливу кадмієм та в поєднанні хлориду кадмію з
сукцинатами міді, визначення вмісту кадмію та міді в органах дорослих щурів і ембріонів.

248

Pedagogical sciences
ДОСТУПНАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРЕНИЯ
Русева Росица Атанасова
Аспирант
Софийский университет „Св. Климент Охридски“
Высшее образование - это своего рода перекресток надежд для молодого человека с
нарушением зрения. Процесс обучения в высшей школе, включая обучение, усвоение
материала, выполнение практических заданий, не бывает односторонним и нелепым.
Представлено исследование, в котором сделана попытка дифференцировать некоторые
изучаемые социально-педагогические проблемы в обучении учащихся с нарушениями
зрения.
Важно выяснить, насколько респондентам удается справляться с возникшими
трудностями, используя собственный потенциал; Изучить необходимость знать проблемы в
обучении слабовидящих студентов.Наблюдения за процессами обучения, отношениями,
последующим трудоустройством и наконец, что не менее важно, мой личный опыт побудили
меня исследовать проблемы слепоты. Помещенный в основу социально-педагогических
проблем учащихся с нарушениями зрения, он снова оказался неоднозначным и
многогранным. Объектом исследования являются преподаватели из разных университетов
Болгарии, которые обучали студентов с нарушениями зрения.
Прием студентов с нарушениями зрения такими, какие они есть, с их конкретными
потребностями и особенностями в обучении, обеспечение недискриминационных условий,
современные технические средства, адаптированные материалы, доступная среда и ряд
других условий, облегчающих процесс обучения, социализация в высшем образовании и
последующая профессиональная реализация. Необходимо проводить исследования,
направленные на студентов с нарушениями зрения и профессорско-преподавательский
состав университетов, их возможности, доступ к научной литературе и соответствующие
условия для практической работы. Высшее образование, университетская среда, качество
образования и возможности для профессиональной реализации всегда волновали общество.
В полной мере это относится к людям с нарушениями зрения.
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Other professional sciences
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
СТРУКТУРАМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Русиашвили Георгий
профессор
Caucasus International University - CIU
Тбилиси, Грузия
эл.почта giorgirus@gmail.com
Цель наших исследований, ответить на вопрос, в чем смысл земной жизни человека в
призме понимания самого мироздания и космоса. Несмотря на все имеющиеся перекосы, и
то, что хорошая жизнь, наблюдаемая на западе неизбежно ведет к «Содому и Гомору» и
духовному Вавилону, и то, что построением социализма человек вгоняет себя в цифровой
концлагерь и рабство из-за стремления общества к безопасности и после этого приходится
уповать только на приход мессии, и то, что лимитируя наши мысли мы заставляем себя быть
марионетами перед искусственным интеллектом, и то, что это все является таким
своеобразным лимитированием последующего развития человека на земле, таким образом
сдерживающим нашу дальнейшую экспансию в космосе.
Несмотря на все это, человечество не создало лучше системы, когда человек помогает
друг другу и заботится друг о друге, в этом случае мы получаем лучший уровень развития и
лучший человеческий индекс для жизни человека и в плане его личностного роста и в плане
его прав и свобод.
В чем отличается данное состояние от состояния, когда каждый эгоистично думает о
себе, как в постсоветских странах, где мы живем? Это состояние отличается одним
единственным фактором и это общественный труд по Поршневу, когда человек является
человеком и в отличие от животных, кроме второй сигнальной системы, также отличается
общественным трудом или работой для общества, для других, а не только для себя или своей
семьи. Что влечет за собой более широкую кооперацию в обществе через разделение труда и
специализацию.
То что забота друг о друге и об обществе облагораживает, это мы можем наблюдать
на примере развитых стран, где хорошо жить, больше кооперации в противовес конфликту и
душа радуется.
Прямо как в «Кавказской Йоге» С.К. Валевского: «Я есмь на этой земле, чтобы
преобразить землю, превратить пустыню в рай. Рай более всего пригоден для пребывания
Бога и его сотрудников. Воля господа есть закон справедливости. »
Человек должен строить социализм, именно в этом его цель на земле. Мироздание
заставляет нас понять, что мы являемся частицами одного целого, того самого
неразорвавшегося ядра атома водорода с неоторванным электроном, находящегося в стадии
божественного экстаза и эйфории. Оно пытается нам это подсказать и объяснить через
различные механизмы устройства Вселенной.
Цель космоса будет достигнута когда человеку придет понимание Свободы, Равенства
и Братства, что все электроны одни и теже, мы Все одни и теже, и нам надо любить одну
единственную женщину богиню, нашу вторую половину и потом всех остальных.
«Бог – это любовь. Кто живет в любви – живет в Боге и Бог в нем». 1-е послание
Иоанна 4:16.
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Geographic sciences
ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЧЕШСКОЙ И СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИК
Рыжко Юлия Анатольевна
преподаватель географии
УО «Минский государственный механико-технологический профессиональнотехнический колледж», Республика Беларусь
Чешская и Словацкая Республики очень перспективны в плане ведения туристической
деятельности и обладают огромным как природно-рекреационным, так и культурноисторическим потенциалом для дальнейшего развития туризма.
Согласно туристскому районированию мира, разработанному Всемирной Туристской
Организацией (UNWTO), Чешская и Словацкая Республики входят в мезорегион
Центральная и Восточная Европа (макрорегион Европа), который относится к периферийной
зоне экстенсивного развития.
Основными туристско-рекреационными районами Чешской Республики являются
столица Чешской Республики Прага, Богемия, Моравия (рис. 1). В свою очередь Богемия
подразделяется на Центральную, Южную, Западную, Северную и Восточную. В туристском
районе Моравия выделяются Южная и Северная Моравия [19]. Прага и ее окрестности –
самый посещаемый туристско-рекреационный район. Кроме культурно-познавательного
туризма, в чешской столице развиты паломнический, событийный, деловой,
гастрономический и другие. Район Южная Богемия известен, как «легкие Европы». Этот
край наиболее популярен у туристов, благодаря хорошей экологии, чистому воздуху и воде.
Район пользуется популярностью у любителей активного отдыха. В лесах Шумавы созданы
все условия для пеших и конных прогулок. На территории района находится большое
количество велосипедных и пешеходных трасс, научных троп. В Южной Богемии есть все
условия для развития паломнического туризма – это действующие цистерианские монастыри
(Злата Коруна, Высший Брод), места паломничества (Добра Вода, Чешский Крумлов,
Ржимов и др.). Среди туристов популярны также экскурсии по старинным замкам и городам
с участием приведений. Основой туристского комплекса Западной Богемии являются
бальнеологические ресурсы. Популярные такие курорты, как Карловы Вары, Марианске
Лазне и Франтишковы Лазне, а также первый в мире радоновый курорт Яхимов, Лазне
Кинжварт, Константиновы Лазне. Город Пльзень является родиной знаменитого чешского
пива «Пилзнер». Район Северная Богемия привлекает туристов своими водоемами (Махово
озеро, Голландские пруды, Нехраницкая плотина), а Крушные и Лужицкие горы пользуются
популярностью среди любителей горнолыжного туризма. Именно здесь расположены самые
популярные горнолыжные трассы Чешской Республики. Здесь расположен известный всему
миру Национальный парк «Чешская Швейцария. Восточная Богемия – самый «вкусный»
туристско-рекреационный район Чешской Республики. Район славится своей национальной
кухней, которую предлагают туристам на просторах Восточно-Чешского Полабья. Основой
туристского комплекса здесь является агротуризм, основанный прежде всего на коневодстве.
Здесь в городе Кладрубы-над-Лабой находится известная всем миру коневодческая ферма.
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1-Прага и ее окрестности, 2- Центральная Богемия, 3-Южная Богемия,
4- Северная Богемия, 5-Восточная Богемия, 7-Южная Моравия
8-Южная Моравия
Рисунок 1. Туристское районирование Чешской Республики
[сост. авт. по 19]
Южная Моравия занимает второе место по посещаемости после Праги.
Отличительной особенностью является наличие виноградников. Здесь находится одна из
самых популярных велотрасс – Моравская винная трассаЮжная Моравия является центром
религиозно туризма. И это неспроста. По преданию, именно Южная Моравия удостоилась
чести приютить небесных покровителей Кирилла и Мефодия, местом паломничества
которым до сих пор является базилика в Велеграде. Северная Моравия представляет собой
район народного искусства. В Рымнице есть дома с соломенной крышей и мазанки,
представляющие собой деревянные сооружения, измазанные снаружи глиной.
Основными туристско-рекреационными районами Словацкой Республики являются
Братислава и окрестности, Западная Словакия, Центральная Словакия, Восточная Словакия
(рис. 2). Братислава и ее окрестности. Самые яркие памятники истории расположена в
столице государства, городе Братислава. Традиционно является наиболее посещаемым
туристско-рекреационным районом. Западная Словакия образована из четырех областей:
Братиславская, Трнавская, Тренчанская и Нитрянская. На территории западной Словакии
находятся несколько горных территорий, например, Беле Карпаты, Стражске Врхи,
Поважски Иновец или Мыявска Пагоркатина. Именно в этих местах предлагается заняться
зимними видами спорта. Наиболее популярным является горнолыжный курорт на Пезинской
Бабе, но также широко известны и такие центры как: СкиЛенд Стара Мыява, курорт во
Валажскей Белей Гомолка. Благодаря наличию горных массивов на территории
Центральной Словакии созданы отличные условия как для катания на лыжах и так и для
других видов зимнего спорта. На севере Центральная Словакия окружена Кремницкими
Врхами, Словенским Рудогорьем; южнее от реки Грон располагаются Штявницке Врхи и
Крупинская Планина. В этих регионах было построено несколько лыжных центров, наиболее
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популярные из которых: Крагуле около Кремницы, Саламандра резорт в Банской Штявнице,
Ски Бланк Остры Грун. Регион Центральной Словакии и его южные части также обладают
большим количеством интересных и памятных мест.

Рисунок 2. Туристское районирование Словацкой Республики
[сост. авт. по 4]
Существенную часть земель Восточной Словакии составляет самая большая горная
цепь страны – Словацкое Рудогорье. Эта территория разделяется на несколько частей, но
самые лучшие лыжные центры находятся в горах Черна Гора и в Воловских Врхах.
Все регионы Чешской и Словацкой Республик выделены зависимости от туристской
специализации. Наибольшее число туристско-рекреационных районов выделено в Чешской
Республике. Традиционно среди туристов большей популярностью пользуются туристскорекреационные районы, совпадающие с границами столиц.
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Pedagogical sciences
ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Савіна М.В.
викладач Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка
Житомирської обласної ради
Запорука успіху та впевненості у собі майбутнього висококваліфікованого спеціаліста
полягає у професійній підготовці та творчості і, перш за все, у здатності швидко
адаптуватися до сучасних ситуацій. Фахівець повинен поєднувати професійну мобільність зі
знанням основ науки, бути відповідальним і творчим у своїй роботі. Основна увага при
підготовці майбутніх фахівців сьогодні полягає в тому, що навчальний процес повинен бути
розроблений таким чином, щоб здобувачі освіти отримували професійні навички,
закріплювали знання та вміння та робили їх інструментом для практичної практики.
Основною метою використання робочих зошитів у навчанні є оптимізація та
підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів на всіх етапах
освітнього процесу. Зошит використовується як помічник для узагальнення теоретичного
матеріалу та створення базової основи для дій студентів під час виконання практичних
завдань на різних рівнях, контролю навчальних досягнень та організації самостійної роботи
студентів. Зошит використовується на занятті, для виконання домашніх завдань і для
індивідуального навчання.
Впровадження зошитів з друкованою основою у практику освітнього процесу
покликане вирішити завдання, що пов'язані з засвоєння студентами теоретичного матеріалу,
формування практичних навичок та вмінь вирішувати творчі завдання, засвоєння алгоритмів
розв’язання педагогічних задач, набуття навичок самоконтролю.
Коледж широко впроваджує окремі зошити для лекцій, практичних робіт,
лабораторних робіт, самостійних робіт та багатофункціональні зошити (робочі зошити для
всіх видів робіт).
Теоретичні основи навчального матеріалу у робочих зошитах з педагогіки та
психології представлені у вигляді структурно-логічних схем, порівняльних таблиць,
матеріалів довідкового характеру, опорних сигналів, що сприяють систематизації навчальних
знань та формуванню необхідних умінь та навичок. Стисле подання інформації сприяє
ґрунтовному засвоєнню студентами змісту психолого-педагогічних дисциплін, що має
вирішальне значення у професійній підготовці майбутнього вчителя.
Блок-схеми, що використовуються у процесі навчання, повинні стимулювати
самостійну пізнавальну активність студентів, які не просто пасивно сприймають
запропоновану картинку, а є, безпосередньо, її співавторами. Під час відтворення змісту
навчального матеріалу активізується зорова пам'ять: спочатку перед очима виникає
картинка-опора, а потім інформація ніби нанизується на зорові образи, цим самим
спрямовуючи студентів до осмислення вивченого.
Робочі зошити з педагогіки, історії педагогіки, психології, розроблені викладачами
коледжу, покликані допомогти студенту фаховими компетенціями.
Використання робочих зошитів на заняттях у поєднанні з електронними
презентаціями допомагає зміцнити нові знання, розвинути творче мислення, активізувати
роботу студенів та спонукати їх критично аналізувати отриману інформацію.
Проте, навчальна діяльність студента під час лекції не повинна обмежуватися
заповненням сторінок робочого зошита.
Дизайн робочого зошита повинен бути спрямований на "співавторство" та
"співтворчість". Такий робочий зошит містить конкретну мотивацію до навчання, оскільки
він приваблює кожного учня і дозволяє йому бути рівноправним учасником навчального
процесу.
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Робочі зошити, розроблені викладачами психолого-педагогічних дисциплін
Коростишівського педагогічного фахового коледжу, включають різноманітні та
багаторівневі завдання для їх безпосереднього виконання студентами з метою полегшення
навчання, повторення, узагальнення, систематизації та вдосконалення знань. Вони є
частиною навчально-методичного комплексу, поряд з іншими навчальними матеріалами.
Впровадження зошитів у навчальний процес покращує навчання, забезпечуючи
реальну можливість індивідуального підходу до кожного студента.
Використання цих зошитів допомагає викладачам педагогіки та психології
Коростишівського педагогічного фахового коледжу організувати самостійну роботу
студентів, оцінити їх рівень знань, надати своєчасну допомогу, вчасно подолати труднощі
навчального процесу.
Робочі зошити створені для допомоги викладачам, які намагаються досягти головної
мети - створити комфортне навчальне середовище, в якому студент почувається успішним,
що і робить навчальний процес продуктивним.
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Technical sciences
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РОТОРНЫХ ШЛАКОВ
Саидмирзаева Д.С.
Рузматов И.
Нуруллаев Ш.П.
Алихонова З.С.
Рузматов Э.
Джизакский политехнический институт,
Ташкентский химико-технологический институт
Введение. В настоящее время оксиды железа металлургической промышленности,
имеющие магнитные свойства, применяются для получения магнитных сорбционных
материалов. Такие вещества содержат железо, железорудный концентрат, магнетит,
полученные путём соосаждения солей Fe(II) и Fe(III) в различных кислотностях среды [1-3].
Сорбционные мате-риалы с магнитными свойствами начали регулярно использовать для
удаления аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. При этом в значительной степени
упрощается процесс сбора насыщенного сорбционного материала (СМ) непосредственно с
магнитной сепарацией без дополни-тельных капитальных и различных энергетических
затрат.
В качестве связующего в СМ для очистки водных ресурсов широко используются
полимерные материалы, такие как отходы термопластов, полиэтилентерефталата и
полиэтилена. Эти полимеры легко перераба-тываются доступными традиционными
методами, не токсичны, гидрофобны, имеют низкую насыпную плотность (0,2-0,4 т/м3).
Кроме этого они являются дешевыми материалами и в связи с этим очень персепективны для
получения и разработки сорбентов с экономически эффективной стоимостью [4]. С применением таких СМ для очистки водных сред решается экологическая проблема, связанная
с утилизацией отходов полимерных материалов. Ком-позиционные сорбционные материалы
(КСМ) на основе ферритизированных роторных шлаков (ФРШ) аккумуляторного завода
города Джизака, изготав-ливали механическим перемешиванием. Сорбенты приготовлены с
добавкой парафина и госсиполовой смолы [5]. Полученные сорбенты имеют вид гра-нул с
размером 0,5÷3,00 мм и представляют собой мелкодисперсный поро-шок черного цвета.
Наличие в составе роторного шлака (РШ) Fe2+ позволят получить магнетит и ферриты, на
основе следующих химических реакций:
(3-n) Fe2+ + nMe2+ + 6OH- → Men Fe3-n (OH)6
Men Fe3-n (OH)6 + O2 → Men Fe3-n O4 + 2H2O + 2OHТакой процесс ферритизации является гидротермальным, протекающий в щелочной
среде при температуре 70-850С. Степень водопоглащения (ВП) и эффективность очистки
воды (Э, %) с приготовленными КСМ рассчитывали по нижеприведенными уравнениями:
ВП= (Мnor – Мс) / Мс
(1)
Э= [(Сн – Ср)/Сн ] = 100 % (2)
где Мс – начальная масса сухого сорбента, гр;
Мnor – масса сорбента поглащенной водой, гр;
Сн –начальная концентрация, м2/дм3;
Ср – равновесная концентрация, м2/ дм3.
Сорбционную емкость сорбентов (СОЕ) определяем по формуле (3):
СОЕ =[(Сн – Ср) * Vp-pa] / Mсорб. (3)
здесь Vp-pa-объем раствора, см3 или дм3; Mсорб.- масса сорбента, гр.
С применением элементного анализа найдено, что РШ с влажностью 5-8% содержат
ионы Fe(II)-30%, Na-15,0%, Si-5,0%, Pb(II)-2,0%, а также в незначительных количествах Cu,
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Ni, Pb, Mo, Zn, Ag, Cr, Ti, V, Mn, P, Ba и Al. Получение магнетита и феррита с
использованием РШ обуславливает появление магнитных свойств КСМ.
Результаты и их обсуждение. На основе проведенных испытаний установлено, что
использование связующих веществ и химический состав, изменение температуры получения
сорбента не приводит к миграции тяжелых металлов из ФРШ и количественные значения
находятся в пределах ПДК. В связи с тем, что в исходном РШ Fe(II) и Cu(II) содержатся в
количестве 30,0% и 20,0% соответственно, чем остальные компоненты РШ, они выбраны в
качестве индикаторов степени очистки водных сред. Результаты анализа промывной воды,
полученной при следующих условиях Мсорб=1 гр, V(H2O) =100 см3, 𝕴 = 𝟏 час, представлены в
таблице-1.
Таблица-1
Концентрация ИТМ в промывной воде
Ионы тяжелых металлов
Концентрация мг/дм3
ПДК мг/дм3
(ИТМ)
0,01
0,3
Fe (II)
0,02
0,3
Fe (III)
0,15
1,0
Cu (II)
0,04
5,0
Zn (II)
0,06
Ni (II)
0,1÷0,2
Приведенные данные в таблице-1 показывают, что применение КСМ при очистке
сточных вод, содержащих ИТМ, проявляет эффективность в пределах 90÷99,0% .
Определено водопоглощение ФРШ, полученного гидротермальным и термическими
методами в отношение КСМ (таблица-2).
Таблица-2
Водопоглощение сорбционных материалов
Материал
Водопоглощение, г/г
ФРШ (гидротермальный метод)
0,75
ФРШ (после термической обработки)
0,45
0,10
КСМ
На основе результатов приведенных в таблице-2 установлено, что модифицированные
сорбционные материалы КСМ, в состав которых входит парафин и госсиполовая смола, как
гидрофобизирующие агенты, обладают наименьшим водопоглощением по сравнению с ФРШ
(гидротермальный) и ФРШт (термически обработанный), что также подтверждает их
гидрофобные свойства. Следовательно, можно сказать, что в процессе сорбции нефти и
нефтепродуктов взаимодействие КСМ с очищаемой водой будет наименьшим.
Смачиваемость является основной характеристикой гидрофобных материалов. По
величине краевого угла смачивания (Ɵ) можно судить о гидрофильности, либо
гидрофобности материалов при смачивании водой. Если Ɵ˂90˚, то твердая поверхность
материала хорошо смачивается, тогда сорбент-гидрофильный, если Ɵ~90˚, то имеет место
безразличное смачивание материала, если Ɵ>90˚, тогда материал гидрофобный. Результаты
исследования смачиваемости показали, что для сорбентов КСМ характерна высокая
гидрофобность, краевой угол смачивания материалов равен 140-145˚. КСМ обладают
плавучестью 98-99,9% в течение 120 ч. водопоглощением, равным 0,1г/г, что также
подтверждает их гидрофобность.
Заключение. Установлены оптимальные параметры ферритизации роторного шлака,
отхода аккумуляторного завода г.Джизака, гидротермальным и термическими методами.
Определены параметры получения магнитных сорбционных материалов на основе ФРШ со
связующими парафином и госсиполовой смолы и установлена возможность их
использования в качестве сорбционных материалов. Эффективность сорбционной очистки
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водных систем в статических условиях от различных примесей (в том числе от нефти и
нефтепродуктов) составляет 90-99,0%.
Список литературы:
1. Коурова Н.В. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов магнитными
сорбентами (электронный ресурс) / Н.В.Коурова, А.Г.Кузьмин, Р.В.Лукашев // Электронный
научно-практический журнал “Современные научные исследования и инновации” – Москва,
2016.
2. Патент №2547496 Российская Федерация, МПК В01J20/06, B01J20/26, B01J20/30.
Магнитный композиционный сорбент (Кыдралиева К.А., Юрищева А.А., Помогайло А.Д.,
Джардималиева Г.И., Помогайло С.И., Голубева Н.Д., заявитель и патентообладатель УВПО
“Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
(МАИ). №2012128946/05, заяв. 10.07.2012, опубл. 10.04.2015, Бюл №10//. www.1fips.ru.
3. Флорес Ариас М.М. Разработка сорбента с магнитными свойствами на основе
оксидов железа и отходов металлургического производства для ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов: автореф. дисс. канд. техн. наук: 02.00.11 / Флорес Ариас Мария
Мелисса. -Белгород, 2012, - 22 с.
4. Модификация термопластов как способ получения сорбционных материалов для
очистки сточных вод / Е.А.Татаринцева, А.В.Карпенко, В.А.Лемаев, И.В.Долбня,
Л.Н.Ольшанская // Известия ВУЗ. Химия и химическая технология. -2014.-Т.57.-№1.-с. 88-91.
5. Нуруллаев Ш.П., Рузметов И., Саидмирзаева Д.С. Сорбционные материалы с
использованием роторных шлаков и применение их для очистки воды, - Научный журнал:
Universum: технические науки, №2 (71), 2020, стр. 64-68.

258

Medical sciences
ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Салихов М.С.1
Шахбазбекоаа С.К.1
Амрахова Л.Г.2
Салихова К.М.1
1
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Семейной Медицины
2
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Внутренние Болезни I
В современной концепсии ХОБЛ, разработанной ВОЗ, говорится, что тяжесть течения
и прогноз ХОБЛ часто определяется внелегочными проявлениями сопутствующих
заболеваний, а в частности сочетании его сердечно-сосудистыми заболеваниями[1].
Наиболее часто у больных ХОБЛ встречается артериальная гипертензия (АГ). Это сочетание
часто распространено среди взрослой популяции и занимает пятое место среди причин
смерти (от 2,2 до 6,8%). Более того отмечается стойкая тенденция к нарастанию ХОБЛ (110,5
по 100 тыс человек). ХОБЛ принадлежит до 85% от летальных исходов заболеваний органов
дыхания. Как известно, препараты блокаторов кальциевых каналов (БКК) для лечения АГ у
больных ХОБЛ наиболее безопасны [2]. Они снижают давления в легочной артерии,
оказывает бронходилатирующие действие.
Цель исследования: оценка эффективности комбинированной терапии БКК и ИАПФ
(ингибитор ангиотензин-превращающего фермента) (амлодипин + периндоприл) у больных
АГ и ХОБЛ.
Материалы и методы: в исследование было включено 25 больных с ХОБЛ в сочетании
с АГ I-II степени стояшие на учете в поликлинике. Средний возраст больных составил
54,9±4,2 года. Критериями исключения являлось наличие у пациентов осложнений АГ, ИБС
(ишемическая болезнь сердца), хроническая легочная недостаточность и хроническая
сердечная недостаточность. Всем больным ХОБЛ и АГ кроме поддерживаюшей базисной
терапии в условиях поликлиники назначали препарат Амлесса(амлодипин 5
мг\сутки+периндоприл 4мг\сутки) в течение 4 недель. В наше исследование вошли пациенты
у которых в целом ОФВ1< 65%. Лица получаюшие этот препарат отмечали хорошую
переносимость изучаемого препарата. Все больные на фоне лечения достигли целевых цифр
АД (артериального давления). До лечения САД (систолическое АД) составляло 164±10,2 мм
рт.ст., а посде лечения 135,3±5,2 мм рт.ст. ; ДАД (диастолическое АД) составляло до лечения
86,2±6,2 мм рт.ст. , а после лечения 78,2±6,1 мм рт.ст.; ЧСС (число сердечных сокрашений)
до лечения 88,6±6,2 уд\мин, а после лечения 78,3±10,8 уд\мин . На фоне лечения отмечалось
стабилное нормализация как систолического так и диастолического давления в вечерние
время и достижение целевых значений его. Необходимо отметить, что в вечерные часы
наблюдалось стабильное снижение АД, как САД- 130,4±6,7 мм рт.ст.; так и ДАД 76,2±5,0 мм
рт.ст. .
Выводы: комбинированное применение ИАПФ и БКК (периндоприл и амлодипин)
может быть рекомендован как препарат эффективно обеспечивающий безопасный и
надежный контроль за АД как диевное так ночное время дня широкого применения ввиде
монотерапии у больных гипертонической болезнью I-II степени с ХОБЛ в условиях
поликлиники.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ФРАЗЕОЛОГИИ
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Фразеология – это совокупность всех устойчивых сочетаний, существующих в языке.
В устойчивых сочетаниях слова сочетаются настолько органично, что их невозможно
разделить, заменить и думать о каждом слове в буквальном смысле, например,
фразеологизмы на азербайджанском языке – gözə gəlmək, yola vermək, qulağına çatdırmaq и
т.д.
Фразеологические выражения, отражающие быт, этнографию и культуру народа,
пришли из глубин истории и существовали своими национальными ценностями в жизни,
языке и литературе как жемчужинах устного народного творчества этого народа. Они
постоянно обогащаются, обновляются и стабилизируются в древних и средневековых
памятниках как фактор, сохраняющий национальные качества языка.
Устойчивые или неустойчивые сочетания – это те комбинации, компоненты которых
не имеют самостоятельного лексического значения (теряют его) и не могут быть
морфологически и синтаксически разделены на члены. Такие соединения также называют
фразеологическими соединениями или фразеологизмами.
С развитием когнитивной лингвистики интерес к фразеологизму в мировой
лингвистике стал расти. Наиболее обширное и всестороннее изучение фразеологии в
лингвистике относится ко второй половине прошлого века.
Великий русский лингвист В. В. Виноградов дал классификацию фразеологизмов.
Согласно этой классификации выделяют три группы фразеологизмов: 1) фразеологические
сращения (напр.: спустя рукава, дать дуба, навострить лыжи и др.), 2) фразеологические
единства (напр.: первый блин комом, плыть против течения, держать камень за пазухой и
др.) 3) фразеологические сочетания (напр.: страх берет, тоска берет, зависть берет и др.
[3]. Это разделение не утратило своего значения и сегодня. К ним добавилась только одна
группа фразеологизмов – фразеологические выражения.
Фразеология в Азербайджане, как и на всем постсоветском пространстве, в те годы
начала чрезвычайно интенсивно развиваться. Практически все выдающиеся лингвисты
Азербайджана пишут работы по фразеологии, высказывают свои взгляды на различные
спорные и проблемные вопросы.
Если в системно-структурной лингвистике теория фразеологии остается открытой,
современная когнитивная лингвистика выдвигает новые проблемы на первый план. Таким
образом, фразеологическая мысль должна выполнять миссию решения новых задач. Следует
отметить, что на сегодняшний день в работах, посвященных фразеологии, как правило,
соблюдаются существующие взгляды, принципы и методы исследования, характеризующие
прошлый век. В Азербайджане в целом изучение фразеологизмов с точки зрения
когнитивной лингвистики развито сравнительно слабо, фразеология изучается
традиционным способом [4].
Поскольку в последние годы фразеология стала областью исследований, единый
конкретный термин для словосочетаний, составляющих ее объект, еще не создан.
Следовательно, эти соединения называются многими терминами, такими как неделимые
словосочетания, неизменные словосочетания, идиоматические выражения, лексические
словосочетания, идиомы, фразы и так далее.
Фразеологизмы в языковой системе в основном образуются в результате диахронносинхронного развития различных паремиологических образований. Есть пословицы,
проблемы, афоризмы или фразеологизмы, которые не полностью дифференцированы на
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уровне отдельных фразеологизмов. Часто бывает сложно определить некоторые образные
выражения на уровне фразеологизма или паремиологического лингвистико-текстового типа.
Таким образом, паремиологические образования не отличаются от реальных
фразеологизмов.
Умелое употребление фразеологизмов привносит в речь экспрессию, образную,
эмоциональную выразительность, раскрывает уровень речевой культуры говорящего или
писателя, вкусовые качества речи. Однако есть определенные трудности при использовании
фразеологизмов: во-первых, чрезмерное использование выразительных средств может
привести к искусственности речи, во-вторых, существует опасность неточного употребления.
«Чем образнее речь, тем она ярче, живее, интереснее, тем сильнее воздействует на того, к
кому она обращена. Эмоциональность – способность фразеологизма не только назвать
предмет, явление, но и выразить определенное чувство говорящего или пишущего: голубая
мечта, загореться желанием, колесо Фортуны. Устойчивые словосочетания по своей
эмоциональной окраске отличаются степенью интенсивности: лить слезы – обливаться
слезами, утопить в слезах, выплакать все глаза» [1].
Фразеология как совершенно самостоятельная отрасль языкознания очень молода.
Основоположником этого направления является французский лингвист Ш. Балли. Он
первым в истории лингвистики определил фразеологию как самостоятельный раздел
лексикологии. Он отметил, что в речи существует два типа словосочетаний, из которых
секрет устойчивых сочетаний представлял для него особый интерес. Давая первую
классификацию словосочетаний в своей книге «Краткое изложение методологии», С. Балли
пишет, что некоторые слова в языке имеют тенденцию быть более близкими друг к другу,
чем другие слова. Таким образом, Ш. Балли впервые обосновал необходимость специальных
методов изучения «соединений, прочно встроенных в язык» [2].
Изучение фразеологии важно для самого языка. Фразеологизмы тесно связаны с
лексикой языка, и их изучение помогает лучше понять их структуру, образование и
использование в речи. Знакомство с фразеологией помогает лучше понять историю и
характер того или иного народа, поскольку они отражают отношение людей к человеческим
достоинствам и недостаткам.
Большая часть фразеологии – это сочетание разных лексических единиц в разных
формах, теряющих первоначальные значения, а также концептуально идентичные сочетания
отдельных словосочетаний и понятий. Имеются также некоторые недостатки в
общеязыковом описании дополнительности особенностей фразеологизмов, вытекающих из
первого или второго. Прежде всего, это определяется как структурными, так и
семантическими различиями фразеологических ассоциаций, сращений и соединений, как в
терминах «эллиптических фразеологий», так и в терминах «на первый взгляд» одинаково
«предсказуемых» предложений. Пока не удалось установить подходящую классификацию
этих фразеологий на уровне конкретных типов и подвидов фразеологического творчества.
Изучение процесса образования фразеологических сочетаний в разносистемных
языках позволяет определить внутренние закономерности этих языков, изучение этих
сочетаний дает правильное представление о семантическом развитии языка и его
лексической системе.
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доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
Калюжка Наталія
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доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою
досягнення позитивних наслідків. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї
виникне бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання неможливе без активізації
пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей. Адже діти повинні засвоїти не тільки
певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти зв’язок між поняттями
теми, міркувати. А досягти цього можна лише засобами, які активізують творчі здібності.
Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у світі –
ці риси особистості стають найважливішими на сучасному етапі розвитку освіти. Їх
формування вимагає використання інтерактивних технологій у процесі навчання на основі
реалізації особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів.
Науковці (Н. Павленко, Г. П’ятакова) вважають, що в основі реалізації суб’єктної
позиції учасників освітнього процесу лежить:
- діалогічна взаємодія – принципова рівноправність сторін у тому, що стосується
осмислення фактів, оцінок, відносин, пояснення ціннісних і ідейних позицій один одного,
відкрита атмосфера взаємодії, готовність бути в діалозі, неперервне професійне й
особистісне становлення осіб, які навчаються;
- суб’єктна активність – передумова суб’єктного становлення, характеристика, яка
визначає успіх будь-якої діяльності;
- творче освітнє середовище – передбачає розвиток структури підвищення
кваліфікації, її змісту й освітньої технології, а також забезпечення умов емоційно-ціннісного
опрацювання запропонованого матеріалу [1; 2; 3; 4].
Це передбачає методологічну переорієнтацію управління освітнім процесом,
спрямовану на особистісний розвиток на основі реалізації принципів гуманізації,
диференціації та індивідуалізації освіти. Навчання має бути спрямоване не тільки на
засвоєння науково-практичних знань, а на можливість продукування нових знань, на
розвиток креативності, гнучкості мислення, на моделювання нових способів діяльності,
формування навичок комунікативного спілкування, розвиток інтелектуальної, емоційної,
мотиваційної та інших сфер.
Відтак, освітня практика потребує використання нових форм та методів, які б
забезпечували ефективний розвивальний та формувальний вплив, зокрема використання у
освітньому процесі інтерактивних технологій. Сучасна педагогіка користується доволі
«багатим» синонімічним рядом щодо поняття «технологія навчання».
«Технологія навчання (з грец. - мистецтво слова, навчання) це в загальному розумінні
системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання й засвоєння
знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм
завданням оптимізацію освіти. Т. н. також часто трактують як галузь застосування системи
наукових принципів до програмування процесу навчання й використання їх у навчальній
практиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх оцінювання. Ця галузь
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орієнтована в більшій мірі на учня, а не на предмет вивчення, на перевірку виробленої
практики (методів і техніки навчання) у ході емпіричного аналізу й широкого використання
аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з теорією навчання».
Поняття «інтерактивний» тлумачать як рух, що відбувається між об’єктами: –
зовнішніми – активність, яка відбувається між окремими людьми; – внутрішніми –
активність, яка відбувається в самій людині, і яка призводить до змін її поглядів, думок,
поведінки тощо.
У дослідженнях І. Тягай термін «інтерактивний», розглядають з позицій походження
дефініції, а саме поєднання латинських слів: «inter» – між та «action» – активний; та
перекладу з англійської слово «interection» –взаємодія [5].
О.Пометун та О.Комар у своїх працях цей термін розглядає як взаємодію,
безпосередню міжособистісну комунікацію, найважливішою особливістю якої визначається
здатність людини «приймати роль іншого», уявляти, як її сприймає партнер із спілкування
або група, і відповідно інтерпретувати ситуацію та контролювати власні дії [4]. Науковці
зазначають, що педагогічна взаємодія – це обмін діяльністю між педагогом і учнями
(студентами), в якому діяльність одного обумовлюється діяльністю іншого [4].
Цікавим є погляд С. Уткіна, який пов’язує термін «інтерактивний» з комп’ютерним
навчанням, підкреслюючи той факт, що у більшості випадків комп’ютери працюють у
режимі взаємодії «людина-машина, програмне середовище». Він вважає інтерактивне
навчання однією з можливих моделей педагогічного процесу, яке забезпечує спілкування
викладача і студента з допомогою комп’ютера [5, с. 57].
З огляду на означення основних понять та аналізу науково-педагогічних джерел
можемо констатувати, що існує кілька підходів до тлумачення поняття «інтерактивна
технологія». Його розглядають як:
- організацію навчального процесу, яка характеризується постійною, активною
взаємодією всіх учнів (студентів), рівнозначністю педагога і осіб, що навчаються, як
суб’єктів навчання;
- сукупність технологій, що складаються у педагогічну систему, яка заснована на
спільній діяльності та має проблемно-пошукову природу (О. Єльникова).
Позитивними наслідками застосування інтерактивних технологій навчання є:
− формування навичок культури спілкування (вміння вести дискусію, обговорення);
− вироблення вміння приймати спільні рішення;
− удосконалення вміння робити аналіз, синтез, висновки та узагальнення;
− формування навичок ораторського мистецтва;
− розвиток творчих здібностей тощо.
Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що інтерактивна технологія є досить
оптимальною в освітньому процесі, а інтерактивне навчання – шлях до формування
пізнавального інтересу та активності в процесі навчання.
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Використання новітніх інформаційних технологій відкриває нові можливості для
функціонування та розвитку різноманітних сфер життя суспільства, зокрема і
підприємництва. Виступаючи основою економічного зростання, підприємництво “тримає
руку на пульсі” появи новітніх технологій, використовує їх для покращення бізнес-процесів
та отримання конкурентних переваг.
Поширення пандемії та введення карантинних обмежень створили низку перешкод
функціонуванню бізнесу, а деякі його види змусили закритися через банкруцтво. Проте ті
підприємства, які змогли перейти у режим онлайн функціонування змогли залишитися на
плаву, а деякі - навіть вийти на якісно новий ступінь розвитку. Ця ситуація притаманна для
багатьох країн, проте ті, які виявилися інституційно до цього не готовими, постраждали
більше.
Відсутність дієвої інфраструктури, законодавчого та правового регулювання
дистанційних відносин між продавцем і покупцем, роботодавцем та працівником значно
обмежують можливості розвитку підприємництва в умовах цифровізації економічного
простору.
За даними Світового банку Україна посідає 65-те місце зі 190-та у рейтингу за
оцінкою легкості ведення бізнесу у країні [1]. Не зважаючи на постійне покращення позиції
України у вищезазначеному рейтингу (рис. 1), у порівнянні із попередніми періодами
спостерігається погіршення за такими показниками, як: реєстрація підприємств,
забезпечення виконання контрактів, кредитування, врегулювання питання щодо
неплатоспроможності та оподаткування.

Проблеми із оподаткуванням, корупція,слабкий розвиток цифрової інфраструктури є
найбільшими проблемами, з якими стикається бізнес в Україні [2].
Наприклад, відсутність в Україні таких електронних платіжних систем, paypal та
payoneer унеможливлюють діяльність великої кількості роздрібних інтернет магазинів, які
працюють через власні сайти та/або онлайн платформи для продажу товарів (Amazon, ebay,
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Etsy). Якщо payoneer дає можливість користувачам з України отримувати нелегальні доходи,
то paypal взагалі не дозволяє користувачам з України отримувати будь-які кошти. Як
наслідок, велика кількість виробників та продавців товарів веде свою діяльність нелегально,
через посередників.
Неготовність митного та податкового законодавства до регулювання та розвитку
такого простого виду підприємництва, як роздрібна торгівля мережею Інтернет за кордон
показує, на скільки держава в цілому є не підготовленою до ведення бізнесу в умовах
цифровізації економічного простору. З іншого боку ми спостерігаємо постійне посилення
тиску на населення та бізнес з метою виведення економіки з тіні та розвитку безготівкових
розрахунків.
Наряду із можливостями, які відкривають технології, вони також несуть і низку загроз
- шахрайство, кібератаки, нелегальне поширення особистої інформації. Розвинені країни
приділяють належну увагу поширенню і використанню цифрових технологій з урахуванням
правових, суспільних, економічних та податкових обмежень. Ефективне використання
цифрових технологій у підприємництві здатне значно розширити коло можливостей бізнесу
та принести бюджету значні потоки коштів у вигляді сплачених податків та створення нових
робочих місць.
Основними завданнями, реалізація яких дозволить якісно покращити ситуацію, що
склалася у сфері цифровізації економічного простору є: створення в Україні інфраструктури
для функціонування електронної комерції, яка включатиме можливість прийому платежів
через електронні платіжні системи - Paypal, payoneer тощо, з можливістю вести облік доходів
та декларувати свої доходи і сплачувати податки, модернізація законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності за прикладом розвинених країн, створення умов для
легального експорту товарів та послуг, зменшення тиску трудового та податкового
законодавства на роботодавця з метою детінізації трудових відносин.
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В теперішній час розвиток промисловості та сільського господарства вимагає
всебічного наукового дослідження природи речовин та процесів. Для цього фундаментальні
хімічні здобутки необхідно перевірити, а іноді і підтвердити для природних об’єктів, що
характеризуються відсутністю сталого складу та можуть змінюватися протягом доволі
нетривалого часу. Таке завдання може бути виконано за допомогою фізико-хімічних методів
дослідження, що базуються на аналітичної, фізичної, колоїдної та органічної хімії. Ці методи
дозволяють використовувати обладнання, що підвищує швидкість дослідження, знижує
похибку вимірювання та дозволяє проводити статистичну обробку результатів. Фізикохімічні методи дослідження водних і неводних розчинів природних об’єктів дозволить
знайти науково обґрунтований підхід для розробки високочутливих, простих у виконанні
методик якісного та кількісного аналізу речовин. Встановити оптимальні умови перебігу
реакцій за якими будуть розраховані аналітичні показники чутливості реакцій. Виявити
основні закономірності між будовою реагентів, їх квантово-механічними, фізико-хімічними
показниками та аналітичними характеристиками природних об’єктів.
Відомо, що процеси асоціації карбоціанінових хромофорів з іонами протилежного
заряду призводять до суттєвих змін властивостей розчину, зокрема поглинальних та (або)
люмінесцентних. Асоціатоутворення супроводжується появою (зникненням) смуг
поглинання, їх зсувом, посиленням або послабленням світлопоглинання. З практичної точки
зору такі явища широко досліджуються з метою знаходження шляхів регулювання
сенсибілізаційною здібністю і фоторезистивністю середовищ (емульсій, полімерних матриць
та ін.), а також для формування полішарів типу Ленгмюра - Блоджетт при створенні приладів
логічної пам'яті. У фундаментальному аспекті вивчення різнорідної асоціації є актуальним у
зв'язку з можливістю оцінки вкладів взаємодій (специфічні, неспецифічні) при
асоціатоутворенні, що надасть можливість подальшого розвитку теорії взаємодії великих
органічних іонів в розчинах. Крім того, результати наукових досліджень, свідчать про те, що
різнорідні асоціати карбоціанінів можуть бути використані також для кількісного фізикохімічного аналізу деяких систем. Тому актуальність цього дослідження обумовлюється
необхідністю встановлення основних закономірностей різнорідної асоціації іонів ціанінових
барвників з органічними іонами для раціонального використання властивостей асоціатів,
зокрема в кількісному аналізі.
Метою досліджень є встановити фактори (величина заряду, структурні
характеристики протиіонів, наявність в розчині природних ПЕЛ), які найбільшим чином
впливають на взаємодію іонів барвників з протиіонами при утворенні у водному розчині
різнорідних асоціатів, а також, використовуючи фізико-хімічні властивості асоціатів,
дослідити можливість їх раціонального використання у кількісному аналізі природних
об’єктів.
Для оцінки впливу будови протиіонів на стійкість асоціатів досліджено взаємодію
катіонної форми ціаніну пінаціанолу (ПНЦ+) з безбарвним аніоном тетрафенілборату, одно(An-) та двозарядними (An2-) формами сульфофталеїнових, оксиксантенових барвників,
антраценового барвника алізаринового червоного та багатозарядними азобарвниками
арсеназо ІІ (АРІІ) та конго червоним. В усіх спектральних серіях спостерігається поступове
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зниження інтенсивності поглинання розчину при поступовому збільшені концентрації аніона
при сталій концентрації ПНЦ+. Наявність діапазону насичення (відсутні спектральні зміни
при додаванні надлишку протиіонів) та чіткої ізобестичної точки свідчать про утворення
асоціату певного стехіометричного складу. Розрахунок співвідношення стехіометричних
коефіцієнтів та констант асоціації проводили методом Л.П. Адамовича [2]. Встановлено, що
стехіометрію асоціатів залежить не лише від значення зарядів проти іонів, наприклад,
ПНЦ+An- та (ПНЦ+)2An2-, а й від їх просторової будови. Так, асоціат ПНЦ з аніоном
тетрафенілборату (ТФБ-) має склад (ПНЦ+)2ТФБ-, а з восьмизарядним АРІІ асоціат має склад
(ПНЦ+)4АРІІ8-. Стабільність різнорідних асоціатів між протиіонами можна пояснити, в
першу чергу, електростатичною взаємодією. Так, асоціат з двозарядним аніоном є більш
стійким ніж з однозарядним аніоном того ж самого барвника. Наприклад, для асоціатів
найпростішого сульфофталеїнового барвника фенолового червоного (ФЧ) ПНЦ+ФЧ- та
(ПНЦ+)2ФЧ2- lgКas, мають значення 5,83 та 11,81, відповідно. Вплив замісників в органічних
молекулах на стійкість асоціата залежить від його здатності змінювати геометрію молекули.
У випадку, коли наявність замісника знижує планарність молекули знижується і значення
lgКas [3]. Залежність стійкості асоціату від планарності молекул протиіонів свідчить про
суттєвий внесок дисперсійної взаємодії в стабільність асоціату. Підтвердженням цього є
низьке значення lgКas = 2.15 для асоціата (ПНЦ+)4АРІІ8-, що можна пояснити відсутністю
планарності молекули АРІІ. Таким чином, для отримання стійкого асоціата треба обирати
якомога більш планарні протиіони.
Для підтвердження встановлених закономірностей було досліджено асоціацію
барвників з гумусовими кислотами (ГК), що є природними поліелектролітами. При
додаванні збільшуваних концентрацій ГК до розчину з постійною концентрацією ПНЦ +
також спостерігається зниження інтенсивності поглинання барвника, що свідчить про
взаємодію ПНЦ+‒ГК. Спектральні зміни спостерігались при додаванні ГК до нейтральної
форми тіазінового барвника нейтрального червоного (НЧ), що можна пояснити
дисперсійною взаємодією ГК-НЧ. В обох випадках ступінь спектральних змін залежить від
типу ґрунту з якого було отримано ГК. Для того щоб отримані закономірності були
застосовані для оцінки складу ГК необхідні подальші дослідження взаємодії ГК з різними
типами барвників.
Висновки:
За результатами проведенних досліджень:
1.
Проаналізовано основні закономірності різнорідної асоціації органічних іонів.
2.
Встановлено вплив природних поліелектролітів на спектри поглинання
барвників та асоціатів.
3.
Встановлено можливість оцінки якісного та кількісного складу природних
поліелектролітів з використанням різнорідних асоціатів.
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ ТА АНТРОПНИЙ ПРИНЦИП У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Семенов Андрій Миколайович
к.ф.н., доцент каф. всесвітньої історії та філософії
ВНУ імені Лесі Українки
Філософія завжди залишається знанням
яке не тільки не співзвучне часу
а навпаки, задає часу свої виміри…
М. Хайдегер
У системі координат сучасної соціокультурної реальності філософія у своїх
академічних, пріоритетних і перспективних формах (від історії філософії і філософії науки
до філософської глобалістики, філософської прогностики, етичних питань біо- та
соціофілософії ) є певним фундаментом загальних засад науки про людину, життя людини і
самого звернення до Людини. Більш того, ось уже протягом десятирічь новітньої
геополітичної історії філософська думка, філософська рефлексія видається чи не єдиним
зусиллям інтегративного, інтерактивного та транскордонного світотворення людини.
Світотворення, яке “підживлює" людину феноменами духовного світоосягнення: вірою,
надією, любов’ю. Саме ці феномени буття людини, як вдало відзначив П’ер Адо в “Духовних
вправах і античній філософії" призводять до “трансформації світобачення і до перетворення
особистості, до відчуття спорідненості з світом Істини, Божественності, Єдиного.” [ 1; 544 ].
Процес такого світоосягнення протікає в різних площинах самовизначення людини: від
ідентифікації особистості до складних систем моделювання фізичної і антропосоціальної
реальності.
Філософські проблеми освіти і концептуальні питання утвердження формули
перманентної, у тому числі філософської освіти в сучасному транскордонному,
гіпердинамічному світі є взаємодоповнюваними та взаємоінтегрованими темами. Вони є
можливими для впровадження в загальну схему соціальної практики і соціальної
прогностики лише в системній сукупності. На різних рівнях соціально - антропної
диференціації ці проблемні питання динамічно взаємопов'язані з тенденціями глобалізації
сучасного світу і, водночас, із завданням розвитку людського в людині, з розвитком
громадянської культури - з проекцією на створення синтетичних соціально-орієнтованих і
особистісних форм буття людини. Разом з тим, завдання трансформації і моделювання
сучасної соціогуманітарної освіти досить складне для вирішення в обмежених часових і
просторових кордонах. Глобальна соціальна динаміка, яка змінює відносно стійкі позиції
традиціоналізму (цілісність формули політичної структури світу, внутрішню системність
соціально-економічних параметрів розвитку регіонів і зон, загальновизначеність
цивілізаційних пріоритетів і структур державного будівництва з відповідними
партикулярними традиціями, стійкість позицій національних і релігійних культур та інш.)
видозмінює і відповідні схеми і формули освітньої традиції.
Саме істотні ознаки трансформації глобальної соціальної динаміки ініціюють
подвійну резолюцію відносно процесу соціально-антропного моделювання: з одного боку,
йдеться за пролонгацію принципів гуманістичної моралі та етики соціальної
відповідальності, відхилення практики цілераціональності, орієнтації на ефективність і
технічний, економічно-фінансовий результат, з іншого боку, - про втілення освітніх форм в
загальну схему соціальної практики. Ось чому на різних рівнях соціальної прогностики
доцільно констатувати потребу в створенні нових синтетичних методологій дослідження
соціально-антропної структури глобальної соціальної динаміки та іманентної їй освітньої
парадигми.
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У сучасній філософсько-освітній парадигмі принцип гуманізму як і раніше наділений
певними еталонами загальнолюдського характеру з тенденцією (в антропосоціальному плані)
до загальнолюдської інтеграції: альтруїзмом, свободою волі і вибору, освітою і культурою,
соціальною та релігійною толерантністю, любов’ю до людини. Причому такий тип
інтегрування передбачає розуміння спорідненості людини, природи, суспільства, Бога. У той
же час, свобода, альтруїзм, віротерпимість, діалог динамічно реставрують модель самої
людини, виконуючи етико-естетичні, ціннісно-орієнтаційні і регулятивні функції.
Конструктивізм такого гуманізму полягає саме в тому, що він передбачає дійсність і дієвість
автономного і суверенного суб'єкта з особливою організацією життя і творчості, виключно
йому властивими прагненнями, переживаннями, мотивами, інтересами, емоційними і
вольовими виявами.
Насправді, філософія людини не є встановленою і визначеною домінантою навчання
людини про людину. Філософії взагалі, і філософії людини зокрема, не властиво і не може
бути властиво ідейне, соціальне обгрунтування як керівництво до дії, їй не притаманні
абсолютистські формули соціальної прагматики і утопії. І все ж саме за нею зберігається
місце континуальної і, разом з тим, партикулярної традиції руху, світопереживання і
світоосягнення, площини співпіставлення і сумніву, раціонального і ірраціонального. Ще в
середині XX ст. Мішель Фуко в роботі “Слова і речі" відзначив: “Той спосіб у який людина
утвердилася в сучасній думці, дозволяє їй грати дві ролі: вона водночас лягає в основу всіх
позитивностей і присутня-хоч не можна сказати, що вона там у привілейованому становищі,у складі всіх імперичних речей…” [ 1; 492
Складність, суперечність самоаналізу, самовизначення людини як індивіда і
індивідуальності, особи та особистості замикається, зрештою,
на єдиній формі
антропологічних проблем, а саме, на можливості і реальності людської свободи, відповідно
на можливості саморозкриття індивідуальності. Тут, мабуть, в антропологічному плані
пріоритети за новітніми спеціальними курсами і модулями академічної освіти: філософією
людини, персонологією, віталогією, соціологією і психологією особистості, філософією
релігії та віри, і технологіями соціогуманітарної освіти – громадянською діяльністю,
моделюванням, тренинговими модулями, віртуальною прогностикою тощо.
Відповідною повинна бути і предметна спрямованість людинознавства спрямованість на формування, підтримку і розвиток світоглядної культури культури людини
- в площині інтеграційних процесів на рівні Глобального суспільства, етики соціальної
відповідальності як форми гуманістичного світовідношення людини, розвитку діалогу
цивілізаційної і громадянської культур. У цьому випадку очікуваним результатом соціальноантропного моделювання і розвитку академічного людинознавства може бути формування
нової системи ціннісних орієнтацій в площині громадянського суспільства, яка утримувала б
паритетні основи екоантропоцентричних, соціоетичних, релігійних, цивілізаційних
цінностей, а також проростання нового соціального рівня молодіжної культури,
орієнтованого на світову практику вільного самовизначення, визнання прав індивідуальності
і особистості, пролонгацію форм світової співдружності і етики колективної безпеки. Знайти
рішення подібних системних протиріч або ж, принаймні, відшукати формулу їх узгодження
– одне з пріоритетних завдань сучасного рівня філософської антропології, оскільки, за
влучному виразом Еріка Фромма “Людина народжується як диво природи, перебуваючи в
середині її і, разом з тим, покидаючи її кордони. Замість втрачених інстинктів вона змушена
шукати принципи, за якими буде діяти і ухвалювати рішення, їй необхідно мати систему
організації, яка дозволила б скласти послідовну картину узгоджених дій". [2, 162].
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНОГО СОРБЕНТУ «СИЛІКАГЕЛЬNA2SO4» З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Сергієнко Я.О.
аспірант
Коломієць О.В.
к.т.н., доц.
Сухий К.М.
д.т.н., проф.
ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
Золь-гель технологія дозволила синтезувати нові силікатні матеріали з необхідними
технічно цінними властивостями, за рахунок введення в силікатну матрицю рівномірно
розподілених гетероатомів металів або металоїдів (допантів). У цей час сформувалася думка, що
традиційні силікатні матеріали вже досягли межі своїх технічних і експлуатаційних параметрів.
Тому надзвичайно актуальна стала розробка нового класу силікатних гібридних матеріалів –
органо-неорганічних. Для їхнього одержання почали використовувати темплатний золь-гель
синтез, що дозволяє здійснювати молекулярну збірку нанокомпозитів. Існує проблема з
утилізацією не придатного для роботи в адсорбційних перетворювачах теплоти (АПТ)
композитного матеріалу та мілко дисперсного матеріалу.
Метою даної роботи є розробка технології синтезу композитних матеріалів «силікагель –
кристалогідрат» з використанням відпрацьованого або не придатного для використання в АПТ
матеріалу.
В ході досліджень пористі композитні матеріали отримували методом осадження
рідких натрієвих силікатних стекол різними кислотами – сірчаною й оцтовою. Розроблені
композитні матеріали, у трьохвимірнозшитій силікатній матриці в яких утримується 40 мас.
% сульфату та ацетату натрію. При синтезі використовувались кислоти низької концентрації.
Було встановлено, що при відсутності модифікуючої добавки (полімерної четвертинної
амонієвої солі (ПЧАС)) полімер і наповнювач термодинамічно несумісні й при їх контакті
відбувається фазовий поділ за винятком випадку, коли існує сильне притяжіння між полімером і
мінералом. Надлишкова кількість модифікуючої добавки, так само як і його відсутність,
ускладнює проникнення полімеру в міжшаровий простір.
Відповідно до проведених розрахунків, збільшення довжини молекули полімеру сприяє
фазовому поділу компонентів, оскільки ентропія довгих молекул при інтеркаляції у вузький зазор
зменшується в більшій мірі, ніж ентропія більш коротких молекул. Збільшення довжини ланцюга
модифікуючої добавки, навпаки, сприяє формуванню термодинамічно стабільного
нанокомпозита. У цьому випадку спостерігається краще взаємопроникнення молекул полімеру і
модифікуючої добавки, що збільшує конфігураційну свободу обох компонентів.
Експериментально встановлено, що додавання розмолотого композиту, який не
придатний до використання в адсорбційних перетворювачах теплоти (АПТ) через малий
розмір або скорочення сорбційної ємності дає змогу скоротити час на синтез композитів та
збільшити вихід цільового продукту на 10-15 %. Додавати потрібно композит розміром 500
мкм, тоді ці часточки стають осередками нових зерен сорбенту. Якщо розмолоти дрібніше,
то на утворення композиту вони не впливають, а якщо крупніше, то не стають зародками
нових зерен, а проходять всі етапи синтезу майже не змінюючись у розмірах. Вплив кількості
доданих матеріалів на вихідний сорбент показано в табл. 1. Найбільш доцільно довавати
всього 10 % від маси всіх компонентів синтезу, тоді ми отримуємо лише 5% зерен діаметром
2мм, а зерен з меншим діаметром не отримуємо взагалі.
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Таблиця 1
Гранулометричний склад композитних сорбентів в залежності від кількості доданого
розмолотого композиту
%
% зерен композиту діаметром
розмолотого
5 мм
4 мм
3мм
2мм
1 мм і менше
композиту
5
20
20
20
20
20
10
40
35
15
5
15
35
30
15
25
5
20
25
20
10
20
25
Сушка здійснювалась в піролізному реакторі з додаванням поліетилену. Очікувалося,
що це збільшить сорбційну ємність композиту як це описано для силікагелю в [1], але такого
ефекту не було. Долю поліетилену варіювали з 5 до 20 мас. частин. Якщо додавати більше 20
мас. частин, то поліетилен не впитується в сорбент і висихає на стінках реактора. Сушка з
додаванням поліетилену на 10 % дорожча, чим без нього, так як потрібен час не лише на
висушування композиту, а і на випаровування поліетилену.
Технологія отримання композитного сорбенту «силікагель-Na2SO4» (рис. 1) включає
наступні стадії: приготування розчинів кислоти, ПЧАС, розмол сорбентів та поліетилену;
фракціювання сорбенту; фільтрацію; сушку в реакторі з пропиткою поліетиленом без
доступа кисню; просів за розміром гранул.

1 – реактор-змішувач; 2 – термопара; 3 нагрівальний елемент; 4, 5 – ємності з силікатним
склом; 6 – ємність з розмолотим сорбентом; 7 – ємність з ПЧАС; 8, 9,10, 11, 18 – мірники;
12,13 – мірники для крапельної подачі кислоти; 14 – фільтр; 15 – ємність для зливу рідини;
16 – піроліз ний реактор; 17 – ємність з поліетиленом; 19 – вібраційне сито.
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва композитного сорбенту «силікагель-Na2SO4»
Запропонована технологія дозволяє отримувати композитний матеріал на основі
силікагелю зі зміненою, відносно вихідної речовини, кристалічною решіткою, що утримує
сіль всередині пор та збільшити вихід композиту з 14 масових частин до 50. Кількість мілко
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дисперсного композиту, який не придатний до використання в АПТ знизилась до 5 %. А це в
свою чергу привело до зниження собівартості матеріалу на 35-50%.
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Серед найважливіших проблем сучасної гідроекології особливо виділяється – якість
води та біологічна продуктивність водойм, зокрема екологічні основи формування якості
води в екосистемах різних водних об’єктів [4]. Антропогенний вплив на гідросферу постійно
зростає, водні екосистеми є концентраторами забруднень з повітря та ґрунту. Стічні води
містять іони важких металів, пестициди, поверхнево-активні речовини та гербіциди [7].
Останні, своєю чергою є хімічними препаратами, що використовуються в боротьби з
рослинністю. Використання у сільському господарстві цих речовин, істотно збільшило
врожаї, однак призвело до забруднення води, та створило загрозу здоров'ю людини [3].
Більшість гербіцидів не рекомендуються для використання, але навіть зараз
застосовуються в Україні для вирощування рослинних культур. До похідних триазинів,
селективні гербіциди, що синтезовані в 50-х роках відносяться несиметричні триазини
(метрибузин), що є діючою речовиною зенкору. Ці сполуки характеризуються як погано
розчинні у воді, та при потраплянні у водойму несе тотальну загрозу мікрофітобентосу. За
збільшенням конценрації даної речовини чисельність водних рослин зменшується за одну
добу з 2,6 млн. клітин на 10 см2 до 0,2 млн. см2 . За довготривалого застосування (близько 3х років) похідних триазинів фітопланктонні організми майже повністю зникають з біоценозу
[6,14]. Похідні дихлорфеноксиоцтової кислоти переважно гербіциди та альгіциди, які
використовують для боротьби з водною рослинністю. Стосовно риб, вони є нервовопаралітичними отрутами. Клінічними ознаками їх дії є збудження та підвищена чутливість
до подразників, підвищена рухова активність, яка переходить у рух колами, тремор, судоми.
Амінна сіль або 2,4-Д, є одним з найпоширеніших представників цієї групи. Варто зазначити,
що вона не має особливої здатності до акумуляції. Її летальною концентрацією для коропів є
100 мг/л. [8].
Мета дослідження: вивчення процесів перекисного-окиснення ліпідів за дії гербіцидів
на організм коропа лускатого (Cyprinus carpio L.)
Об’єктом дослідження слугував короп (Cyprinus carpio L.). Риб відбирали з природної
водойми (зимувальний ставок ВАТ «Чернігіврибгосп»). Маса риб в межах 200 г. Впродовж
усього періоду досліджень контролювався гідрохімічний режим води. Вміст кисню
коливався у межах 9,6-12,5 мг/дм 3 ; рН – 7,4-8,4; вміст аміаку – 0,014 мг/дм 3. Вказані умови
не викликали розвитку в організмі коропа гіпоксії, гіперкапнії, гіпотермії. За даними
іхтіопатологічних спостережень риб нашкірних збудників паразитичних хвороб не виявлено.
Стрічкових паразитів також не зафіксовано. Досліди з вивчення впливу ксенобіотиків
проводили у 200-літрових акваріумах з відстояною водопровідною водою, в які рибу
розміщували з розрахунку 1 екземпляр на 40 дм 3 води. Температуру витримували близькою
до природної. Дослідження проводили впродовж лютого-березня 2020 року. Концентрацію
досліджуваних ксенобіотиків відповідає 2 ГДК.
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Експериментальні групи утримували у чотирьох варіантах: контроль, комбінований
вплив: зенкору, раундапу, 2,4 Д з сульфатом цинку. Зенкор (метрибузин), використовується
як високоефективна препаративна форма добре відомого гербіциду проти однорічних
широколистих та злакових бур’янів. Раундап (дієва речовина гліфосат) - це системний
гербіцид суцільної дії, блокує синтез ароматичних амінокислот, що призводить до ураження
точок росту та до повного відмирання надземних та підземних органів. 2,4дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д) - похідне феноксиоцтової кислоти, гербіцид з групи
синтетичних ауксинів. 2,4-Д використовується в якості селективного гербіциду проти
дводольних широколистих бур'янів на посівах зернових, насадженнях плодових дерев, луках
і газонах [2], здатен накопичуватись в тканинах риб [11]. Після встановленого часу впливу
ксенобіотиків (14 діб) тварини були декапітовано з додержанням вимог Міжнародних
принципів Гельсінської декларації про гуманне ставлення до тварин [5]. З метою визначення
біохімічних показників гомогенат тканин готували на 0,25 М сахарозі у співвідношенні 1:10.
Статистична обробка результатів здійснювалась за загальними стандартами [13] з
використанням програми “Excel” з пакетом “Microsoft Office–2003”.
Продукти перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) тканин гідробіонтів, які
використовуються для оцінки впливу техногенного забруднення водойми, а також для
оцінки токсичності різних речовин, застосовуються для контролю якості водного
середовища. Дієнові кон'югати є первинними продуктами ПОЛ, які через ланцюг реакцій
переходять в один з кінцевих метаболітів окислення - малоновий диальдегид (МДА). При
аналізі даних показників слід враховувати, що рівень продуктів ПОЛ може бути пов'язаний
не тільки з реакцією гідробіонтів на антропогенне забруднення водойми, а й з вмістом в
тканинах риб субстратів перекисного окислення - поліненасичених жирних кислот [6]. Таким
чином, зміни вмісту гербіцидів в піддослідних групах має таку тенденцію, в органах
дворічки коропа відповідно показнику контрольного рівня ураження риб має такий вигляд:
найбільше ураження у всіх групах має печінка, особливо за дії раундапу в групі
гідроперекисів. Наступним за ураженням прослідковуються вагомі зміни в зябрах.
Перебуваючи в постійному контакті з зовнішнім середовищем, вони піддаються
безпосередньому впливу факторів навколишнього середовища і є одним з основних шляхів
проникнення забруднюючих речовин в організм риб. При цьому зябра високочутливі до дії
токсичних речовин, чому сприяє менш розвинена в порівнянні з печінкою система
детоксикації [12, 1]. Менш чутливим до змін виявився мозок, тільки в групі МД за дії
Раундапу відбулась зміна на 25 % у порівнянні з контрольною групою. М’язи найменш
чутливі виявились до змін у групі МДА та гідроперекисів. Тож, з експериментальних даних
можна підвести такі висновки, гербіциди мають негативний вплив на всі показники
експериментальних груп. Внаслідок забруднення водойм токсикантами, у риб порушуються
всі процеси нормальної життєдіяльності організму, відбувається пригнічення активності
антиоксидантної системи та всіх продуктів перекисного окиснення ліпідів. Антиоксидантна
система захисту організму контролює і гальмує всі етапи вільнорадикальних реакцій,
починаючи від їх ініціації і закінчуючи утворенням гідроперекисів та МДА [11].
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Сірант Любов
викладач спеціальних дисциплін
Вище професійне училище №36 с.Балин
Сучасний стан методики навчання в закладах професійної освіти демонструє, що
викладачі все активніше використовують інноваційні методи в процесі роботи. Намагаючись
зробити урок цікавішим, а засвоєння учнів інформації – швидшим і глибшим. Викладачі
вдаються до поєднання традиційних і новітніх методів. Сьогодні, у період усесвітньої
пандемії, коли використання традиційних методів є неможливим, важливо оптимізувати сили
та знання вчителів для того, щоб продовжити процес навчання. Інноваційні методи повинні
стати основою формування сучасного уроку.
Для формування творчої активності здобувача освіти в галузі громадського
харчування та розвитку його професійно-пізнавальних потреб та інтересів потрібно завжди
оновлювати методи подання матеріалу.
Основним завданням викладача є навчити
здобувачів освіти здатності ініціативно вирішувати поставлені перед ним завдання, та
уміння жити і працювати у колективі. Тому велике значення має комплексно методичне
забезпечення спец предметів та інтерактивні методи навчання. Найрезультативнішими
інтерактивними методами навчання у моїй практиці є:
Виробничі ситуації сприяють активізації творчої навчальної діяльності учнів,
кращому вивченню програмного матеріалу.
Проблемна ситуація повинна логічно входити в план уроку, бути його складовою
частиною, а не стороннім матеріалом.
Умови завдання повинні враховувати рівень знань і розвиток здобувачів освіти, і
рівень не повинні бути надто складні, або дуже прості. Якщо завдання прості, здобувачі
освіти втрачають зацікавленість, а якщо дуже складні, то вони їх не зможуть розв’язати, і це
викликає в них невпевненість в своїх силах.
Використовуючи на уроках спецдисциплін інтерактивні методи навчання мені
вдається зацікавити кожного здобувача освіти, де він відчуває себе активним учасником
подій і висловлює власну думку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє
його ефективності.
Використання цифрових диктантів дає змогу краще засвоїти знання, викликає
інтерес до предмету, сприяє логічному мисленню, покращенню пам’яті та швидкому
орієнтуванні.
Написавши методичний посібник з використанням інтерактивних методів навчання я
зуміла використати різні методи: фронтальні та групові.
Уроки-мандрівки також використовую в своїй роботі. Вони допомагають послідовно
довести здобувачам освіти навчальний матеріал. Їм подобаються такі уроки, тому що вони є
нетрадиційні, цікаві та повчальні.
Засвоєння знань залежать від того, як правильно та доцільно використати матеріал
підготовлений для проведення заняття.
Інноваційне навчання – це процес, який оновлює навчальну систему та унеможливлює
пасивність учнів під час уроку. Новітні методи допомагають встановити партнерські
взаємовідносини між викладачем та здобувачами освіти, що позитивно впливає на процес
засвоєння інформації та формування соціокультурної компетентності. Під час карантину
можливо та потрібно продовжувати процес навчання за допомогою інноваційних методів.
Використання інтерактивних методів в умовах усесвітньої пандемії є необхідним елементом
навчального процесу, що сприяє формуванню в учнів глибоких теоретичних знань,
практичних навичок, стимулює конструктивно-критичне мислення, пробуджує інтерес та
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мотивацію. Наступні дослідження в цьому напрямі передбачають розширення списку
інноваційних методів та теоретичне обґрунтування їх застосування під час вивчення спец
предметів.
Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього
процесу, в тому числі і для мене. Організувати якісне навчання з використанням цифрових
технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось
зовсім не просто.
Дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок
і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ
до Інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників
освітнього процесу, а також те, що викладачі володіють технологіями дистанційного
навчання. Вибираючи інноваційний метод навчання під час пандемії, я довго вагалася, який
же спосіб буде комфортнішим для учнів. Ось основні форми онлайн-комунікацій якими
можна користуватися під час дистанційного навчання, я ж вибрала 2 найдоступніші для
учнів: Блог та Viber.
Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн. Вона
проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із сучасних способів зв’язку,
що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і вчитель/ка перебувають на
відстані. Отже, обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в
режимі реального часу.
Форум — найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному
навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. Модератор форуму реалізує
обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.
Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативної
комунікації людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо.
Основні форми онлайн-комунікації відеочат. Найбільш поширений — текстовий чат.
Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної
мови в дистанційній формі є важливим моментом.
Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить
одній особі чи групі людей. Автор (викладач, один здобувач освіти чи їх група) розміщує на
сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і надає можливість іншим учням
прочитати й прокоментувати розміщений матеріал.
Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання
повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео)
у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта
використовується для організації спілкування викладача/викладачів й здобувача/здобувачів
освіти.
Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного навчання зручно
використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо гнучким інструментом, оскільки
питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційному навчанні після засвоєння
кожної теми можна використовувати анкети, в яких здобувач освіти може зробити
самооцінку результатів навчання за такими показниками: зрозумів/ зрозуміла, можу
розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не зрозумів/не
зрозуміла, не можу розв’язати.
Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки
на кшталт Viber дозволяють створювати закриті групи, спільноти, чати, вести обговорення
тем, завдань, проблем, інформації.
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Платформа Moodle (https://moodle.org/) — безкоштовна відкрита система управління
дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для
освітньої взаємодії вчителя/вчительки, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема:

надає можливість подавати навчальний матеріал у різних форматах (текст,
презентація, відеоматеріал, веб-сторінка;

урок як сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових
завдань);

здійснювати тестування та опитування школярів з використанням питань
закритого (множинний вибір правильної відповіді та зіставлення) і відкритого типів;

учні можуть виконувати завдання з можливістю пересилати відповідні файли.
Крім того, система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної
діяльності учнів, наприклад: щодо загального часу роботи учня/учениці з конкретним
навчальним предметом, відповідними темами або складниками навчального матеріалу,
загальної успішності учня/учениці або класу в процесі виконання тестових завдань тощо.
Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відеоконференцій та онлайнзустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис. Безкоштовна версія програми
дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії
сервіс зняв це обмеження. Zoom підходить для індивідуальних та групових занять.
Користувачі можуть використовувати додаток як на комп’ютері, так і на планшеті чи
смартфоні. До відеоконференції може підключитися будь-який(а) користувач/ка за
посиланням або ідентифікатором конференції. Заняття можна запланувати заздалегідь, а
також зробити посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу вбудована
інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й
швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку.
Здобувач освіти, який бере участь у навчальному процесі, повинен мати доступ до
мережі Інтернет зі свого ПК або мобільного пристрою (смартфона чи планшета). Здобувач
освіти у зручний для нього час переглядає навчальні матеріали, бере участь у вебінарах або
переглядає їх записи, виконує завдання та надсилає (якщо це передбачено завданням)
результати такого виконання у вигляді електронного листа на адресу, вказану в завданні.
Дистанційне навчання, у моєму досить великому педагогічному досвіді, відіграло
неабияку роль. Адже разом із здобувачами освіти я відкриваю для себе нові можливості
викладання спеціальних предметів у новому форматі, який, як показує практика, набагато
цікавіший для учнів, а матеріал можна засвоювати швидше за допомогою відео-фрагментів.
Пандемія – не привід відмовлятися від освіти, а навпаки, змога використання інноваційних
інтерактивних методів навчання!
Список літератури:
1.
2.
3.
4.

Блог: https://lybovvolodumurivna1969.blogspot.com
Інтернет-ресурс: https://nus.org.ua
Інтернет-ресурс: https://mon.gov.ua
Інтернет-ресурс: https://nubip.edu.ua/node/74339
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ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
Сіренко О.Є.
Науковий керівник: к.т.н., доц., Голян Н.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
З розповсюдженням Інтернету реклама стала все активніше з’являтись на просторах
мережі. Метою кожного закладу є нарощування кількості відвідуючих кожен день. На
сьогодні деякі заклади мають свої сайти та розміщують рекламу щодо заходу на своєму
ресурсі. Для того, щоб дізнатися про той чи інший захід потрібно перейти на сайт закладу.
Але закладів дуже багато і на відвідування кожного окремого витрачається багато часу.
Також недоліком є те, що не всі заклади мають власний електронний ресурс.
Ефективним способом реклами заходів є інформаційні портали, що містять у собі
рекламу про більшість заходів у певному місті, але перенасиченість таких порталів різного
роду інформацією (новини, заходи, що не стосуються закладів), а також те, що більшість
таких порталів є лише інформаційними (немає взаємодії з користувачами) набагато
знижують ефективність такого методу реклами заходів.
З огляду на недоліки існуючих методів актуальною є розробка сервісу для реклами та
менеджменту міських заходів, який швидкий і достатньо простий, щоб користувачі мали
бажання користуватись зручною системою.
В даній задачі загалом, можна виділити декілька обмежень та вимог. Оскільки
система направлена на рекламу заходів/подій, що відбуваються в певному закладі, то
реалізовано можливість створення подій/заходів, що стосуються тільки закладів.
В системі є доступною функціональність створення рекламних постів заходів
представниками закладу. Тобто кожен рекламний пост розміщується лише представниками
закладу.
Програмний продукт має довірену реєстрацію закладів у системі. Тобто у системі
можуть бути зареєстровані заклади тільки адміністратором системи.
Система надає можливість реєстрації користувачів та створення користувацького
профілю за певними налаштуваннями, для того, щоб користувач отримував тільки бажані, по
відношенню його вподобань, рекламні пости і, звичайно, мав можливість пошуку та
фільтрації постів.
Продукт має багаторівневу архітектуру [1], має можливість масштабування, на
клієнтському рівні є веб-додаток і мобільний додаток, що виконують запити до єдиного
серверу по HTTPS протоколам [2].
Прикладами заходів є виступ музичної групи в барі, виступ шеф-повара у ресторані,
святкування річниці міського клубу тощо. Моніторинг таких подій полягає в представленні в
зручному вигляді інформації щодо заходу, інформації щодо закладу, збір інформації у
вигляді переглядів, голосувань тощо. Тобто для закладів дана система є площадкою для
реклами певних заходів та збір певної статистики, на підставі якої можна робити висновки,
для користувачів – інформаційний портал для моніторингу заходів у місті.
Основне призначення системи – полегшення пошуку користувачам заходів та подій,
можливість пошуку подій за вподобаннями. Розроблювана програмний продукт надає
корисні функції для користувачів мережі Інтернет, допомагаючи у пошуку подій та заходів.
Головною перевагою такої системи є підбір заходів за вподобанням користувача та
інформування про актуальні заходи.
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В Угорщині впродовж століть сильними були політичні та економічні позиції
«історичних» церков, які мали великий вплив на суспільне і культурне життя. До
«історичних» церков належать католицька та протестантські (реформатська і лютеранська).
В Угорській Народній Республіці у 1956-1989 рр. в основі успішної політики лідера Я.Кадара
було покращення життєвого рівня населення, досягнення суспільної злагоди, висока ступінь
свобод, велика терпимість та гнучкість в культурній і релігійній сферах. Саме за правління
Я.Кадара були врегульовані відносини з католиками, протестантами та іншими конфесіями.
Після Другої світової війни, коаліційні лівоцентристські уряди в Угорщині взяли курс
на обмеження політичної й економічної діяльності церкви. У травні 1948 р., під тиском
Генерального секретаря компартії Угорщини, М.Ракоші (Mátyás Rákosi), від посади
відмовився реформатський єпископ Л.Ровос (László Ravasz), а в жовтні 1948 р. був
ув’язнений глава лютеранської церкви Л.Ордош (Lajos Ordass). У цьому ж році реформатська
та лютеранська церкви підписали угоду з комуністичною владою, яка регулювала їхні
відносини. Згідно з угодою, за церквами закріплювалося право на автономію, можливість
займатися соціальною та благодійною діяльністю, навчати дітей в школах Закону Божому [7,
old. 127]. Утиски протестантських церков особливо негативно були сприйняті у східній
частині країни, де кальвіністи та лютерани мали досить сильні позиції. У грудні 1948 р. був
заарештований і примас угорської католицької церкви, єпископ Естергомський, а з 1946 р. –
кардинал, Й.Міндсенті (József Mindszenty) [5, old. 48, 54].
Згідно з даними 1949 р., реформатами (кальвіністами) себе ідентифікували – 21,9 %
населення, лютеранами (євангелістами) – 5,2 %, римо-католиками – 67,8 %, грекокатоликами – 2,7 %, православними – 0,4 %, євреями – 1,5 % [9, old. 12]. Офіційною
підтримкою угорської комуністичної влади користувався ініційований у 1950 р. державою
«рух священників за мир» [2, с. 40]. Священники, які примкнули до цього руху, вбачали в
ньому гарантію свого виживання, а іноді просто спосіб отримання коштів від місцевих
органів влади на ремонт храмів. Однак насправді стався розкол в церковному середовищі:
владі вдалося перетворити частину кліру в слухняне знаряддя здійснення своєї внутрішньої
та прорадянської зовнішньої політики. Тих, хто не погоджувався співпрацювати з режимом,
заарештововули.
Під час революційних подій 1956 р. в Угорщині, помітно активізувалися церковні
діячі, насамперед, «історичних» конфесій. Зокрема, протестантські душпастирі, які
підтримали революцію, 1 листопада створили Загальноугорський комітет реформатської
церкви на чолі з Л.Ровосом (László Ravasz), якого було визнано легітимним єпископом (до
1957 р.) [11, old. 62]. Пізніше Л.Ровос (László Ravasz) у своїх спогодах писав, що очолюваний
ним «реформатський рух за оновлення (демократизацію)» не був політичним, духовні
пастирі були на боці народу, хотіли встановлення порядку, налагодження виробництва і
повністю дотримувалися угоди, підписаної у 1948 р. з державою [6, old. 58]. Відзначимо,
якщо порівняти промови католицького єпископа Й.Міндсенті (József Mindszenty) з
виступами єпископів протестантських церков Л.Ровоса (László Ravasz) та Л.Ордоша (Lajos
Ordass), то очевидно, що останні були поміркованішими.
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Як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні обставини змушували владу
здійснювати обережний, компромісний курс, уникаючи конфронтації з мільйонами вірників.
У січні 1957 р. уряд видав декларацію, яка забезпечувала релігійні свободи в країні. Держава
зобов'язалася дотримуватися підписаних раніше з церквами домовленостей [3]. Починаючи з
другої половини 1950-х років, церковну політику угорської влади, насамперед, визначало
Державне управління у справах церков, Центральний комітет Угорської соціалістичної
робітничої партії (УСРП) та Міністерство внутрішніх справ. Держуправління у справах
церков тісно співпрацювало з Департаментом агітації та пропаганди ЦК УСРП, партійними
комітетами Будапешта та округу, церковними відомствами інших соціалістичних країн,
Міністерством закордонних справ, Міністерством освіти, Комуністичною молодіжною лігою
[10]. Також указ президії Угорської Народної Республіки від 1957 р. посилював втручання
держави у внутрішні справи церков. У квітні-травні 1957 р. створено Всеугорський
реформатський комітет миру та Всеугорський католицький комітет миру, які підтримали
«рух священників за мир» [4, old. 56]. Влітку 1957 р. попередні угоди з «історичними»
церквами були поновлені та доповнені. Про успіх державної політики у сфері релігії свідчить
той факт, що до літа 1958 р. 110 зі 150 у реформатській, 24 із 30 у лютеранській та 260 з 600
ключових посад у католицькій церкві знаходились у руках «своїх» служителів. Згідно з
даними Держуправління у справах церков, 60-70 % духовенства були політично
нейтральними. Інші – лояльні та «реакційні» священники, становили лише 10-15 % [1, с.
234]. Проте вже з 1958 р. знову стала переважати компромісна політика держави щодо
церкви. У постанові ЦК УСРП від 22 липня 1958 р. стверджувалося, що проголошена
політика широкого народного фронту в боротьбі за соціалізм передбачає серед іншого союз
атеїстів та віруючих в інтересах зміцнення народної демократії [4, old. 57].
З початку 1960-х років церковна політика в Угорській Народній Республіці
зосереджувалася на боротьбі з релігійною ідеологією та протидією релігійній активності
шляхом пропаганди «терпимої поведінки» щодо вірників та церков. Завдяки цьому, нікого не
переслідували через релігійні погляди. «Історичні» церкви, змирившись з умовами релігійної
свободи, наданої УСРП, допомагали державі провадити визначений курс. Зокрема, на
середину 1960-х років була сформована «офіційна» теологічна позиція протестантських
церков, в основі якої було поєднання конфесійних традицій та соціалістичної дійсності. Вона
була представлена найвизначнішим теологом епохи Я.Кадара, єпископом З.Калді (Zoltán
Káldy) у лекції, проведеній у Лютеранській духовній академії в травні 1964 р [7, old. 147].
Протестантські церкви визнали існуючий лад в країні і підтримали соціалістичні
перетворення; відмовилися від своєї попередньої позиції щодо приватної власності, таким
чином, погодившись з колективізацією та націоналізацією промисловості; відкинули
національний патріотизм та визнали соціалістичний патріотизм; переосмислили значення
сім'ї, що було зумовлено появою нових викликів у суспільстві (емансипація жінок, права
працюючих жінок тощо). Питання миру набуло першочергового значення в соціальноетичному вченні тощо [7, old. 148].
Поступово кількість лояльних до чинної влади священників збільшувалася, а інші –
«реакційні», були ізольовані. Станом на 1972 р. в Угорщині нараховувалося 21,1 % реформатів (кальвіністів), 4,2 % - лютеран (євангелістів), 71,3 % римо- і греко-католиків, 0,4
% - євреїв, 0,2 % - вірників інших конфесій [9, old. 18]. Згідно з даними Держуправління у
справах церков, у період з 1951 р. по 1988 р. 74 протестантських душпастирів отримали
високі державні відзнаки. Прагнення влади заручитися підтримкою церков добре ілюструє
процес надання їхнім лідерам державних нагород. Зокрема, впродовж 1980-1985 рр.
реформатський єпископ Т.Борто (Tibor Bartha) та єпископ лютеранської церкви З.Калді
(Zoltán Káldy) були нагороджені прапором Угорської Народної Республіки, прикрашеним
рубінами [12, old. 55]. На початку 1980-х років церковне життя в Угорщині мало ознаки
серйозної внутрішньої кризи. Поступово послаблювався вплив держави на церкви. 30 червня
1989 р. було ліквідовано Державне управління у справах церков, натомість створено
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Загальноугорську раду у справах релігій [4, old. 61]. У результаті суспільно-політичної
трансформації наприкінці 1980-х років всі церкви в Угорщині здобули повну свободу.
Згідно всеугорського перепису населення 2011 р., реформатами (кальвіністами) себе
визнали 1 млн. 153 тис. осіб, лютеранами (євангелістами) - 215 тис., католиками – 3 млн. 872
тис. [8]. Таким чином, впродовж другої половини ХХ ст. «історичні» протестантські церкви
кількісно поступалися лише католицькій конфесії. Така закономірність спостерігалася з часу
поширення протестантського віровчення в Угорщині - другої половини ХVI ст. Впродовж
50-70-х років ХХ ст. реформатські та лютеранські ієрархи співпрацювали з чинною владою в
обмін на збереження можливості вільно провадити свою діяльність.
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Україна вслід за розвиненими країнами світу обрала курс на смарт-спеціалізацію, як
один з дієвих сучасних інструментів регіонального управління та господарювання. Виходячи
з того, що даний інструмент для нашої країни є абсолютно новим та у методикометодологічному плані невідомим, існує потреба у визначенні його змісту та основних
характеристик, що буде сприяти підвищенню результативності його використання.
Детальне вивчення підходів до розуміння змісту даного інструменту дозволило
сформулювати власне бачення, відповідно до якого «смарт-спеціалізація регіону» – це
цілеспрямована орієнтація стратегії регіонального розвитку на активізацію конкретних видів
економічної діяльності, що мають високий рівень потенціалу інноваційного зростання та
достатнє ресурсне забезпечення, а реалізація яких буде супроводжуватися синергетичним
спрямуванням зусиль усіх учасників ринкових відносин, що дозволить досягти амбітних
цілей щодо інноваційного зростання території, забезпечення потреб населення та досягнення
економічної ефективності виробничо-господарської діяльності всіх учасників регіональних
економічних відносин.
Іншими словами смарт-спеціалізація охоплює цілий пласт робіт, пов’язаних з
обґрунтованим вибором того виду економічної діяльності, що за сучасних умов являється
найбільш перспективним для регіону, так як має найбільший ресурсний та інноваційний
потенціал, реалізація якого дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності території
та суттєвим чином покращити рівень і якість життя населення. Проте у основу досягнення
означених цілей на практиці має бути покладено виконання певних вимог та особливостей
здійснення процесу смарт-спеціалізації регіону. У цьому контексті слід зупинитися на двох
досить важливих умовах досягнення синергетичного ефекту від смарт-спеціалізації.
По-перше, смарт-спеціалізація регіону має ґрунтуватися на потужних та
конкурентоздатних системах освіти і науки, для чого ці сфери мають у достатній мірі
фінансуватися та у безперервному режимі орієнтуватися на світові найкращі практики,
управління знаннями та розробку інновацій. Регіональна влада, при виборі виду діяльності за
яким буде здійснено смарт-спеціалізацію, має чітко визначитися із наявним потенціалом
освітніх установ регіону, так як саме освіта формує базис для досягнення стратегічних цілей
смарт-спеціалізації та лежить у основі соціально-економічної стабільності території. При
цьому важливим моментом тут є не лише якість викладацького складу, а й рівень
прогресивності тих освітніх програм, що відкриваються у навчальних закладах сьогодні,
частота їх оновлення та спрямованість на інноваційний пошук, орієнтація на майбутній
попит на фахівців та прагнення досягти збалансованості регіонального ринку праці. Лише за
таких умов поступово почне збільшуватися і науковий потенціал регіону.
По-друге, обов’язковою умовою має стати створення у регіоні інноваційноінтелектуального середовища на основі раціонального та взаємовигідного поєднання
діяльності освітніх, наукових та бізнесових структур з метою створення актуальних
інновацій і нововведень та їх безпосереднього швидкого впровадження в економіку регіону.
До того ж, виконання цієї умови є базовим чинником для створення нових робочих місць
високої якості, що стане запорукою зменшення соціальної напруженості й працевлаштування
молодих перспективних і талановитих фахівців у регіоні проживання, скорочення темпів
міграції молоді за межі регіону та країни. Збереження означеної практики протягом
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тривалого часу серед іншого має стати підґрунтям для повернення у майбутньому частини
фахівців, що вже виїхали за межі регіону у пошуках кращого рівня життя.
Отже, ключовим фактором успішної реалізації смарт-спеціалізації регіону має стати
науково-освітній та виробничо-підприємницький капітал, можливість поєднання яких з
метою отримання синергетичного ефекту буде залежати від узгодженості управлінських дій.
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РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В УСПІШНІЙ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ЗВО
Смоліна О.С.
Акцент на підвищенні рівня фахової підготовки студентів під час навчання в ЗВО
передбачений Законом України «Про вищу освіту». Фахова підготовка передбачає не лише
засвоєння певних знань та набуття умінь і навичок, а й оволодіння спеціальними
компетенціями, розвиток пізнавальних та емоційно-вольових процесів, здатності до
самостійного прийняття рішень, постановки і досягнення цілей, формування навчальнопізнавальної та фахової компетентності загалом. Передумовою цього є процес успішної
адаптації студента до умов навчання у закладі вищої освіти, що власне суттєво відрізняється
від умов та особливостей навчальної діяльності у середній школі.
Важливою умовою успішного проходження адаптивних процесів й оволодіння
високим рівнем фахової підготовки є інтегративний підхід у навчанні. Інтеграція
характеризується, як процес взаємодії, взаємообміну, взаємовпливу відновлення єдності
однієї, або декількох систем результатом чого є утворення нової цілісної системи, яка
набуває нових властивостей та зв’язків між оновленими елементами.
Так, С. Гончаренко зазначає, що «ефективної освіти не може бути без досвіду
продуктивної та успішної адаптації. Але для цього необхідним є пошук шляхів організації
особистого досвіду студентів та педагогів у здійсненні інтегративної діяльності, яка
визначається повнотою свого змісту в процесуальному аспекті (цілепокладанняцілевиконання) та у видовому аспекті – у ній мають бути достатньо вираженими пізнавальна,
ціннісно-орієнтувальна, перетворююча, комунікативна й естетична діяльність. Для реалізації
такого підходу до навчання, зміст і вимоги інтегративної діяльності мають бути належним
чином відображені в базовому змісті освіти» [1, с. 88].
Варто відзначити, що основні завдання вищої школи спрямовані на пізнавальну і
особистісну активність студента під час навчального процесу. Тобто сформованість
психологічної готовності до навчально-професійного процесу у вищій школі. У цьому
контексті інтегративний процес полягає у переході на нові моделі навчання та внесення
суттєвих змін у навчальні плани, впровадження новітніх технологій і стандартів освіти.
Важливо, щоб процес підготовки студентів в межах інтегративного підходу базувався
на результатах сучасних наукових досліджень - як зарубіжних, так і вітчизняних, щодо
здійснення навчально-професійної підготовки і реалізації міжпредметної інтеграції в
закладах вищої освіти, а також рекомендацій, щодо успішного проходження адаптації
студентами у ЗВО.
Також, для успішного інтеграційного освітнього процесу можна зменшити обсяг
навчального аудиторного навантаження і збільшити час для здобуття професійних навичок в
позааудиторному форматі: шляхом організації брейнрингів, квестів та різного роду змагань;
сумісної організації дозвілля з викладачем та куратором, шляхом відвідування музеїв,
виставок, театрів. Відповідно, й процес адаптації до навчання для студентів, на нашу думку,
пройде швидше та успішніше.
Важливо також створити умови, в яких у студентів буде успішно проходити не тільки
адаптація та формуватися готовність до навчання, а й розвиватимуться здібності,
розкриватимуться внутрішні потенції. На думку О. Кривонос з таким інтеграційним
підходом буде проводитися успішна робота як в освітньому процесі так і в системі
психологічних заходів в ЗВО [3].
Таким чином, інтеграційний підхід під час адаптації студентів у ЗВО варто розглядати,
як процес і результат встановлення взаємозв’язку між студентом, викладачем, освітнім
закладом та освітнім процесом. Відповідно, що цей процес характеризується складністю,
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різносторонністю і динамічністю. Як і в будь якому підході для успішності процесу варто
враховувати індивідуальні особливості студентів.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
Собиров М.А.
Скосырева О.В.
Маркушина А.П.
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
Как известно, без обладания навыком клинического мышления невозможно успешное
осуществление лечебной деятельности врача любой специальности. Эта ментальная
операция развивается и совершенствуется в процессе всей практической деятельности врача
и для формирования такого профессионального мышления наиболее важным является
способности к абстрагированию и обобщению, умению анализа, сравнения и синтеза
полученной информации.
Каковы же пути формирования этого мыслительного процесса? На первых этапах этот
процесс происходит только в процессе непосредственного общения педагога и студента с
пациентом, а, в дальнейшем – самостоятельного взаимодействия студента с пациентом. Но
успешное осуществление этого процесса необходимо, чтобы студент имел определенную
базу теоретических знаний и мануальных навыков по проведению объективного осмотра и
дополнительных методов исследования с интерпретацией полученных результатов.
Формирования такой базы состоит из двух основных компонента: лекционный курс и
практические занятия. Работа над формированием врачебного мышления у будущих
клиницистов начитается с первого курса медицинского вуза и продолжает своё развитие и
совершенствование в течение всей врачебной деятельности. Для выработки навыка такого
мышления клинического мышления необходимо развивать такие качества, как память,
наблюдательность, логика, самокритичность.
Для развития таких качеств имеется несколько способов. И здесь акцент делается на
самообразование и самостоятельную работу. Работа с литературой классиков отечественной
и зарубежной клинической школы, клинические лекции корифеев медицины, разборы
больных все это в совокупности являются важнейшей частью формирования клинического
мышления. Самостоятельная работа с больным путем сбора жалоб, анамнеза, объективного
осмотра с критическим анализом выявленных симптомов, формулированием диагноза,
разработкой плана дополнительных обследований и лечения – отличный тренинг для
развития такого мышления. Посещение съездов, конференций, круглых столов также дает
полезную информацию к накоплению опыта клинического мышления.
Зачатки клинического мышления формируются на младших курсах медицинского
вуза, а совершенствуется и углубляется на старших курсах и на этапах постдипломного
образования. В это время при обучении на клинических кафедрах субординаторам,
клиническим ординаторам, студентам магистратуры предоставляется ценная возможность
усвоения озвученных алгоритмов размышлений, а также действий опытных врачейпедагогов при ежедневных разборах вновь поступивших больных на утренних
конференциях, обходах больных с палатными врачами, на регулярных клинических и
патологоанатомических конференциях, консилиумах. В это время демонстрируется не
только ход мыслей опытных клиницистов различных специальностей, но и умение вести
дискуссию, отстаивать собственное мнение с его аргументацией, принципы медицинской
этики и деонтологии.
Хорошо известно, что после окончания медицинского вуза врачи при поступлении на
работу сталкиваются с проблемой недостатка теоретических, и, особенно, практических
знаний, полученных в институте. В связи с этим, назрела необходимость перехода от
образовательной концепции, нацеленной только на приобретение знаний, умений и навыков,
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необходимых для дальнейшей деятельности, к новой концепции высшего образования,
развивающей врача как личность.
Согласно новой парадигме образования, главной целью обучения в вузе является
получение студентом знаний собственно о самом процессе обучения и формирование
навыков по получению новой информации с её анализом и применением в своей
профессиональной деятельности со способностью самостоятельно решать задачи. Такой
подход воспитывает в студентах важнейшие качества, необходимые в современных
условиях, такие, как умение добывать и правильно использовать нужную информацию,
неординарно мыслить, реализовывать свои идеи и разработки. Для реализации такой цели
важнейшим условием является проблема переноса акцента в обучении с деятельности
преподавателя на деятельность обучаемого. Обучающийся должен быть мотивирован,
заинтересован в получении информации, особенно путем её активного поиска. И здесь перед
педагогом стоит задача оказание помощи студенту в поддержании и повышении уровня
мотивации к обучению путем влияния на объективные и субъективные факторы.
Таким образом, формирование и углубление клинического мышления включает в себя
множество компонентов, такие как регулярное непосредственное общение студента с
пациентом, накопление теоретических знаний и практических навыков, развитие памяти,
наблюдательности,
логики,
самокритичности,
работа
над
самообразованием,
самостоятельное обучением, сохранение и повышение мотивации. Высокий уровень
клинического мышления даёт возможность врачу решать сложные клинические задачи, что
позволяет в совокупности со своим клиническим опытом и интуицией избегать врачебных
ошибок и вести успешную практическую деятельность.

290

Pedagogical sciences
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ В АСПЕКТІ ВИКЛАДАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Солянікова Олена Петрівна
викладач вищої категорії, методист
ДВНЗ Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
Приєднання України до реалізації цілей Болонського процесу зумовлює необхідність
підвищення якості освіти. На сьогодні метою освіти стає перехід від знаннєвої до
компетентнісної моделі. Потрібно “навчити вчитися”, тобто вирішувати проблеми у сфері
навчальної діяльності. Основними поняттями у контексті Болонського процесу стали
"компетентність" та "компетенція". Більшість нормативних документів, які регулюють
сучасний освітній процес, розроблені на базі термінології компетентносного підходу. У
сучасній педагогічній літературі немає однозначного тлумачення цих понять. Актуальність
обраної проблеми обумовлюється новими концепціями в освіті, реалізація яких передбачає
володіння педагогом високим рівнем підготовки та компетентності. Проаналізуємо основні
підходи до їх визначення. Звернемося до словників, у яких наводяться визначення
досліджуваних категорій.
Джерело
Визначення терміна
Визначення терміна
«компетенція"
"компетентність"
Великий тлумачний словник Добра обізнаність із чимПоінформованість,
сучасної української мови
небудь; коло повноважень
обізнаність,
(уклад. В.Т. Бусел).
якої-небудь організації,
авторитетність.
установи або особи.
Словник
"Професійна Коло повноважень, прав
Міра відповідності знань,
освіта".
і обов'язків конкретного
умінь і досвіду осіб певного
державного органу; коло
соціально-професійного
питань, в яких цей посадостатусу реальному рівню
вець володіє пізнаннями,
складності виконуваних
досвідом.
ними завдань і вирішуваних
проблем;
область
повноважень
органу
управління, посадовця.
На основі здійсненого аналізу 2 різних підходів до трактування досліджуваних
категорій ми зробили висновки:
1
Компетенція - це коло питань, що стосуються явищ, з якими фахівець повинен
бути обізнаний на основі знань, умінь і навичок, набутих у процесі навчання;
2
Досягнення мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання,
організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу, реалізація
наскрізних змістових ліній природничих наук:
2.1
Ключові компетентності:

Основні компетентності: наукове розуміння, уміння застосовувати науковий
метод, збирати дані, формулювати висновки.

Уміння вчитися впродовж життя: набуття нових умінь і навичок, оцінювати
власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Інформаційно-цифрова компетентність: пошук, обробка, обмін інформації у
навчальній діяльності.

Спілкування державною та іноземними мовами: здатність усно і письмово
описувати факти, доречно використовувати біологічні поняття та терміни.
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Математична компетентність: методи для вирішення прикладних завдань та
проблем.

Обізнаність та самовираження у сфері культури: Глибоке розуміння власної
національної ідентичності.
2.2
Предметні компетентності:
Знання:

знання та розуміння фундаментальних принципів географії, біології та екології,
основних законів та закономірностей, володіння основним термінами.

Розуміння місця біології та географйї в системі природничих наук, їх роль у
створенні загальної картини світу, визначенні місця людини в природі та сталому розвитку
людства.
Уміння:

Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички.

Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших.

Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок.

Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із дотриманням
етичних норм проводити пошук, обробку та поширення інформації.
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ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
Сопільник Марія Павлівна
викладач спеціальних дисциплін,
Державний навчальний заклад
«Подільський центр професійно-технічної освіти»,
Україна, 32300, Хмельницька область, м.Кам’янець- Подільський, Проспект
Грушевського, 2А
Постановка проблеми Реформування професійної освіти, оновлення навчально –
виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах значною мірою
залежить від рівня інноваційного підходу до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів
[1].
Ефективним засобом активізації учнів, розвиток у них професійних якостей є сучасні
суспільні виклики.
Але на практиці у сучасних викликів трапляються труднощі, особливо пов’язані із
неглибоким пізнавальним інтересом до інформації, яка подається. Такі труднощі значною
мірою можна подолати, якщо в процесі навчання ознайомити учнів із проблемами, які
виникають у професійній діяльності кваліфікованих робітників [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій Типові проблеми, які вирішує сучасний
робітник, розкриваються у працях вітчизняних та зарубіжних учених з теорії і методики
професійної освіти С. Батишева, Р. Гуревича, М. Думченка, О. Коваленко, І Клочкова, Н
Ничкало та ін. Переважну кількість праць присвячено підготовці кваліфікованих робітників,
впровадженню інноваційних педагогічних технологій, моделюванню педагогічних ситуацій,
застосуванню технічного і технологічного змісту в формуванні умінь учнів [1].
Формулювання мети та завдань статті. Мета статті – виявлення та обґрунтування
деяких аспектів застосування у навчальному процесі профтехучилищ інноваційних
педагогічних технологій в контексті сучасних суспільних викликів, як один із ефективних
засобів формування у майбутніх робітників професійних якостей [2].
Виклад основного матеріалу. Виробнича діяльність висококваліфікованого
робітника за своїм характером стає все більш комплексною. Багатоплановість цієї діяльності
визначає різнохарактерний відбір виробничих ситуацій, які водночас мають бути
підпорядковані основній педагогічній меті – формуванню в учнів готовності до професійної
діяльності. Введення інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес спрямовано
на формування в учнів уявлення про типові проблеми, які вирішує кваліфікований робітник
[2].
Виробничі ситуації виникають під час наявності трьох основних умов. По – перше,
коли у виробничій діяльності з’являється чинник новизни ( нові методи обробки вузлів
виробів). По – друге, якщо у робітника під час виявлення чинника новизни виникають
утруднення через обмеженість його знань і умінь (як правильно обробити виріб новими
методами). По – третє, у разі, якщо у робітника з’явилася потреба у знаннях і уміннях.
Важливою рисою виробничої ситуації є те, що вона пов’язується з проблемами, які
треба розглядати в різних аспектах комплексно, з урахуванням різних чинників (техніко –
технологічних,економічних та ін..) і відповідно із залученням різних видів знань, які майстер
виробничого навчання подає в контексті сучасних суспільних викликів. Для того, щоб
створити виробничу ситуацію, треба поставити перед учнями практичне завдання під час
виконання якого вони відкривають для себе нові методи обробки вузлів виробів різного
призначення [3].
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Прикладом виробничої ситуації для майбутніх кравців може бути ситуація, коли учні
ознайомлюються з обробкою вузлів виробів на спеціальних машинах та напівавтоматах
(вшивання рукавів, пришивання пояса та ін.), а також самостійно складають технологічну
послідовність обробки і замальовують графічне зображення вузлів на даних напівавтоматах
[3].
Враховуючи те, що застосування комп’ютерної техніки на виробництві потребує від
сучасних робітників уміння самостійного пошуку потрібної інформації та її застосування,
учням доцільно пропонувати мультимедійні алгоритми за описом, метод І.Гаврищук. [1].
Висновки. Отже, застосування у навчальному процесі профтехучилищ інноваційних
педагогічних технологій в контексті сучасних суспільних викликів має безсумнівні переваги,
тому що дає змогу учням не тільки здобувати знання, а й набувати професійних якостей
сучасного робітника. З’являється можливість залучати учнів до творчої діяльності.
Перспективи подальшої роботи вбачаю у розробці системних навчально – виробничих
ситуацій для формування в учнів загальнотехнічної орієнтації у сфері професійної праці.
Список літератури:
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робітників в умовах професійно – технічних училищ / І.В. Гушулей //Педагогіка і психологія
професійної освіти: Науково – методичний журнал. – 2010. - № 5. – С. 79 – 84.
2.Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА
Сотник Ж.Г.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука, м. Рівне, к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури і спорту,
ioannapeace@gmail.com;
Романова В.І.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука, м. Рівне, к. фіз. вих., доцент,завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання та адаптивної фізичної культури, romanova250570@ukr.net
Модернізація освіти в галузі фізичної культури і спорту постійно потребує від вчених
пошуку нових технологій, які дозволять педагогу в подальшому у тренерсько-викладацькій
діяльності змінити своє ставлення до світу, самого себе та інших людей, суспільства в
цілому. При умові наявності синтезу високого професіоналізму та внутрішніх властивостей
педагога, володіння методикою викладання у поєднанні з творчими здібностями майбутніх
фахівців можливо вирішення проблеми підвищення якості їх фізкультурно-спортивної
діяльності [1].
Вивчення педагогічної майстерності тренера є сьогодні актуальною темою наукових
досліджень. Крім високого рівня знань у галузі біологічних і психологічних процесів,
тренеру необхідний цілий комплекс педагогічних та спеціальних здібностей [2].
На сьогоднішній день професійно-педагогічна підготовка фахівців фізичного
виховання та спорту здійснюється згідно з етапами навчання (трансфернонакопичувальна
система, яка сприяє мобільності на період навчання, упровадження навчання впродовж
життя; прозорості кваліфікацій) та отримання студентом знань, умінь, навичок, володіння
підходами для вирішення виробничих ситуацій, що сприяє розвитку творчого потенціалу
студента, його професійно-педагогічного мислення [3].
Якості і властивості особистості тренера-викладача формуються в процесі діяльності,
яка вимагає їх прояву та постійного самовдосконалення. Тому важливо створити умови
формування педагогічної майстерності майбутніх тренерів-викладачів ще під час навчання у
вищих навчальних закладах. Вважаємо, що викладання дисципліни «Педагогічна
майстерність тренера» сприятиме оволодінню спеціальними знаннями та методичними
навичками самостійної, творчої, поліфункціональної діяльності спеціаліста галузі фізичної
культури та спорту, а також проведення науково-дослідної роботи підготовки спортсменів.
Метою засвоєння курсу є формування педагогічних компетентностей, засвоєння студентами
технологій професійної діяльності тренера. Дисципліна базується на знаннях психологопедагогічного циклу з теорії і методики виду спорту і предметного блоку з врахуванням
професійної спрямованості майбутніх фахівців.
Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність тренера» спрямована на
формування компетенції такої, як здатності до проектування траєкторії професійного росту і
особистого розвитку тренерів-викладчів.
Теоретичний етап формування компетенції передбачає отримання знань підвищення
професійної педагогічної компетенції, самовиховання та самоосвіти особистості. Тому
студент повинен знати особливості професійної педагогічної діяльності в цілому і в галузі
фізичної культури і спорту, а саме структуру та її зміст. Крім того мати сформоване системне
уявлення про наукові досягнення в професійній галузі, механізми соціалізації особливості та
засоби формування професійно-особистісної компетенції.
Проходження курсу формує вміння аналізувати особливості та досягнення власної
професійної діяльності; на основі аналізу планувати процеси самоосвіти і саморозвитку. Як
результат студент самостійно зможе визначити головний напрямок побудови траєкторії
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росту власної професійної діяльності, а надалі планувати процеси самоосвіти та
самостійного розвитку; аналізувати особливості соціально-економічного розвитку
суспільства як основи розвитку освітніх систем, застосовувати дані аналізу в професійній
педагогічній діяльності в галузі фізичної культури і спорту, готувати доповіді, статті,
методичні посібники за результатами власної діяльності.
Практичний етап передбачає оволодіння двома і більше засобами визначення зон
актуального і найближчого розвитку власної професійної діяльності та здатності до
професійно-педагогічної та особистої рефлексії. Як показник формування компетенції є
володіння навичками планування процесів самовиховання, самоосвіти, саморозвитку та
досвіду пошуку в різних джерелах інформації, яка необхідна для вирішення професійних
завдань і самоосвіти. Курс направлений на оволодіння технологіями розробки на основі
отриманих траєкторій власного професійного росту і особистісного розвитку, здатністю до
активної дослідницької позиції по відношенню до своєї власної професійної діяльності та до
самого себе з метою критичного аналізу та оцінки ефективності власної професійної
діяльності розвитку своєї особистості.
Проведений аналіз науково-методичної літератури дозволив визначити теми, які були
включені до курсу «Педагогічна майстерність тренера» для здобувачів другого рівня вищої
освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
Тема 1. Визначення педагогічної майстерності тренера. Поняття про рівні діяльності
тренера. Засоби, що впливають на ефективність діяльності тренера. Психологічні та
функціональні критерії майстерності тренера як викладача. Функції тренера.
Тема 2. Компоненти діяльності тренера. Рольові позиції тренера. Особистісні якості та
авторитет тренера.
Тема 3. Загальна характеристика педагогічних здібностей тренера. Види педагогічних
здібностей. Мотиви творчості тренера. Емоції та педагогічна техніка, етика і такт.
Тема 4. Структура навчально-тренувального процесу. Основні компоненти характеру
навчання. Специфічні особливості організації навчально-тренувальних занять. Освітня
функція тренера. Методи навчання.
Тема 5. Готовність до діяльності та психічні стани тренера. Адаптація особистості до
реальних умов педагогічного процесу. Психологічні умови зовнішнього керівництва
навчально-тренувальним процесом. Методи індивідуальної роботи з юними спортсменами.
Тема 6. Причини і умови виникнення конфліктів тренера зі спортсменами. Фази,
причини та умови розвитку конфлікту. Типи конфліктних особистостей, відношення
тренерів до конфліктів, поведінки в конфлікті. Керування конфліктами.
Тема 7. Наукова організація роботи тренера. Індивідуальний стиль діяльності тренера
від виду спорту. Організація навчально-тренувального процесу з врахуванням
індивідуальних властивостей особистості тренера та учнів.
Тема 8. Засоби підвищення системи підготовки тренерів з різних видів спорту.
Естетизація процесу професійно-педагогічної підготовки тренерів-викладачів у закладах
вищої освіти. Технологізація процесу моделювання і професійної підготовки тренеріввикладачів. Інтенсифікація інтелектуальної та творчої діяльності майбутніх фахівців
фізичної культури і спорту в системі вищої освіти.
Результатом засвоєння отриманих знань, вмінь і навичок під час вивчення дисципліни
«Педагогічна майстерність тренера» є проходження студентами тренерської виробничої
практики, яка вважається своєрідною оцінкою допуску до роботи у дитячо-юнацьких
спортивних школах, спортивних секціях і клубах.
Список літератури:
1. Медведева Е. Н., Терехина Р. Н. Пути совершенствования педагога-тренера на
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формами організації роботи тренера-викладача під час проходження виробничої практики.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ:
збірник наукових праць. № 2 (18). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – С. 267272.
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ПОНЯТИЕ НЕЯВНОГО ЗНАНИЯ: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ
Старикова Г.Г.
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Феномен неосознаваемых знаний стал объектом серьезных научных и философских
исследований сравнительно недавно, изучение неосознаваемых, имплицитных компонентов
когнитивной системы человека лишь в последние десятилетия привлекло внимание
представителей современной гносеологии и эпистемологии. Поэтому существует целый ряд
аспектов, нуждающихся в более глубоком анализе, что делает эту проблематику актуальной
для современной философии и науки. Например, это проблема типологии неявных знаний,
их генезиса, роли и места в целостном когнитивном процессе.
Однако, на наш взгляд, первым и самым главным вопросом, который требует своего
детального изучения, является терминологический вопрос. Действительно, понятие «неявное
знание» на самом деле не так очевидно и однозначно, как представляется на первый взгляд.
Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие точной, определенной и
однозначной терминологии, что, естественно, затрудняет дальнейшие исследования
различных сторон этого типа человеческих знаний. Феномен неосознаваемого знания
привлек внимание философов еще в далекой древности, позже к этому вопросу обращались в
эпоху Нового времени и рационализма, однако никто из мыслителей не использовал для его
обозначения понятие «знание». Это были врожденные идеи, априорные формы и так далее.
Лишь в середине ХХ века в работе М. Полани «Personal Knowledge: Towards a Post-Critical
Philosophy» [1] появляется специальный термин «tacit knowledge», впервые обозначивший
этот фрагмент когнитивной системы именно как знание.
Что же дало основание Полани и его последователям, в отличие от предшественников.
называть подобный феномен именно знанием? С одной стороны, действительно, в неявном
знании отсутствует ключевая характеристика любого знания – его осознаваемость и
обязательное оформление словом. Иными словами, с точки зрения структуры это знанием не
является. Однако оно принимает в познавательном процессе не меньшее участие, нежели
знание явное, играет значительную, до конца еще не изученную роль в когнитивной
деятельности. В результате, первоначально на неявном уровне, у исследователей
сформировалось представление о том, что подобный тип информации также является
знанием. Именно на подобных рассуждениях основан вывод современных исследователей о
неустранимости неявного, имплицитного знания из познавательного процесса человека, их
убежденность в том, что неявное знание является неотъемлемой частью, компонентом
познавательной системы человека. С другой стороны, есть еще более важный и наиболее
общий вопрос – а по каким, собственно, критериям проводится различие между явными и
неявными знаниями? Ответ кажется очевидным, однако мы знаем, что критерий очевидности
сильно устарел со времен Рене Декарта.
Дело в том, что изначальный термин tacit, предложенный М. Полани, означает, в
первую очередь, «молчаливый», а также «не выраженный словами», «подразумеваемый»,
причем выражению «не выраженный словами» соответствует только слово tacit.
Следовательно, первым и основным критерием для данного термина было отсутствие
понятийно-словесного оформления данного знания. Отсюда можно сделать более общий
вывод, который, собственно, и зафиксирован в определении знания, принятом в современной
философии: «Знание – это образ реальности в форме понятий и представлений». Иными
словами, только осознанная, представленная в сознании хотя бы в виде образа информация
называется знанием. Но в том-то и проблема, что неявные знания, как правило, в сознании
вообще никак не представлены. Есть и более общий вариант определения знания –
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информация, которую можно проверить и доказать эмпирически или логически, которая
участвует в практической деятельности человека. Но для такого участия необходимо, чтобы
человек
осознавал
содержание
знания,
которым
пользуется
или
которое
доказывает/проверяет. Неявное же знание не обладает такой возможностью осознания по
определению.
Однако исследованиями последних десятилетий доказано, что в осуществлении
практической деятельности, даже в научных исследованиях, могут принимать (и принимают)
участие знания, которые не осознаются, но, тем не менее, влияют на действия субъекта, в
том числе и познавательные. Это позволило современной философии прийти к выводу о
возможности определять подобную неосознаваемую информацию именно как знание, пусть
и неявное. В связи с этим возникает вопрос о том, что именно из бесконечного содержания
неосознаваемой сферы считать знанием, а что – нет. Критерии для подобных выводов пока
что весьма субъективны, неопределенны и текучи. Мы считаем, что это одна из
существенных задач для дальнейших исследований данного когнитивного феномена.
Хотелось бы уделить внимание еще одному терминологическому аспекту данной
проблемы, а именно, использованию понятий «тацитное знание» и «имплицитное знание» к
рассматриваемому нами феномену неявного знания. Некоторые современные авторы
отмечают, что в этой терминологии существует путаница. В разных исследованиях и разных
научных направлениях, изучающих данный феномен (эпистемология, психология,
информатика, когнитология), применяют разные термины: в одних случаях используют
понятие «implicit» – имплицитный, латентный, скрытый, в других – «tacit» – неявный,
молчаливый, бессловесный. При этом по-разному трактуется и сам термин «имплицитный»
[2, с. 34].
В зарубежных работах существует свой терминологический подход, который
подчеркивает разницу между этими двумя понятиями. Например, имплицитным называют
неосознаваемый процесс получения знания, а само полученное знание обозначают как
тацитное. Чаще всего имплицитные знания рассматриваются как оппозиция к эксплицитным,
а тацитные – как оппозиция к явным знаниям. Сложность заключается в том, что
эксплицитные и явные знания в таких работах используются как синонимы, в то время как
имплицитные и тацитные синонимами не являются. При этом имплицитные знания
определяются как скрытые знания, которые обладают целостностью и полнотой, однако
имеют иную, по сравнению с явными знаниями, форму представления (функционирования).
Эта особенность, с точки зрения исследователей, делает возможной формализацию такого
знания. Неявные же тацитные знания, как правило, не обладают свойством целостности и
полноты, они практически не формализуемы. Одной из причин этого является их
преимущественно личностный характер. Тацитные знания часто являются синонимом
информационной неопределенности.
На наш взгляд, подобные рассуждения неточны. Если имплицитные знания
неосознаваемы, мы не можем судить об их полноте и целостности, поэтому этот критерий в
данном случае вообще не применим. И тацитное, и имплицитное знание, в первую очередь,
являются неосознаваемыми, именно это качество роднит и объединяет их. Поэтому и
дальнейший анализ надо выстраивать, исходя из общей базовой характеристики. Разумеется,
между этими типами неосознаваемого знания есть определенные отличия. Мы считаем, что
термин «имплицитное» является более общим и включает в себя «молчаливое» знание как
свою разновидность. Логично предположить, что и личностное тацитное знание, о котором
писал М. Полани, тоже является разновидностью знания имплицитного.
Выводы, полученные на основе проведенного терминологического анализа, могут
лечь в основу дальнейших исследований, например, по разработке единой, целостной
типологии неявных знаний, которая в настоящее время отсутствует. Очевидно, что для
выработки такой типологии, необходимо, в первую очередь, наличие общепринятой
терминологии по данному вопросу. Проведенный выше анализ позволяет предложить
следующую, пока еще предельно общую классификацию типов неявного знания:
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предпосылочное (обосновательное), практически-деятельностное и ценностно-оценочное
неявные знаний. Обосновательный слой – это как раз то, что часто называют имплицитным
знанием. Оно обеспечивает фундаментальные предпосылки познавательной деятельности и,
одновременно, условия адекватного ее осуществления. Практически-деятельностный слой –
это, в основном, те тацитные знания, о которых говорил М. Полани, они неосознаваемо
формируются в процессе совместной деятельности людей и в познавательных действиях
выполняют, как правило, инструментально-вспомогательную функцию. В последние
десятилетия особое внимание исследователей привлекли ценностно-оценочные неявные
знания, которые, как выяснилось, оказывают значительное влияние даже на осуществление
научного познания [3]. Их также можно охарактеризовать как имплицитные, нежели
тацитные, неявные знания.
Предложенные рассуждения можно рассматривать как попытку выработать единую
точку зрения на понятие неявного знания, чтобы на основе уточненной терминологии
продолжать и углублять изучение этой темы.
Список литературы:
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Цветков В.Я. Паралингвистические информационные единицы в образовании /
Текст / В.Я. Цветков // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. – С.30-38.
3.
Микешина, Л.А. Эпистемология ценностей / Текст / Л.А. Микешина. — М.:
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Степанькова Галина Вячеславівна
кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових концентратів
Харківський державний університет харчування та торгівлі
У сучасних умовах розвитку суспільства все більшого значення набуває необхідність
у особах з нестандартним мисленням. Сьогодні традиційна підготовка спеціалістів, яка
орієнтується на формування знань, навичок та вмінь у предметній області, все більше
віддаляється від сучасних вимог. Основою сучасної освіти повинні бути не лише учбові
дисципліни, але й способи мислення та діяльності студентів. Основною задачею будь-якого
вищого учбового закладу являється не тільки випуск спеціалістів, які отримують підготовку
вищого рівня, але й включення студентів в процесі навчання у розробку принципово нових
технологій, їх адаптація до реальних умов виробничого середовища. При цьому, у процесі
навчання, важливо розвивати у студентів такі здібності, як творча активність, креативне
мислення, вміння оцінювати, швидко адаптуватися до потреб ринку, який постійно
змінюється. Надбання таких навичок у більшості випадків залежить від змісту та методик
навчання майбутніх спеціалістів. Саме цьому, актуальним є дослідження рівня задоволеності
студентом учбовим процесом та методам викладання матеріалу, а також рівнем обізнаності
викладачем інноваційних методів.
У сучасній науковій літературі особливу увагу приділяють тому, що інноваційні
підходи навчання повинні бути системними та охоплювати всі аспекти учбово-виховного
процесу. Також, необхідно переглянути теоретичні та практичні підходи до змісту освіти,
професійно-педагогічної підготовки викладачів, розробці нових технологій та методів
навчання. Основу інноваційних учбових технологій, які використовуються в учбовому
процесі, повинен складати соціальний заказ, професійні інтереси майбутніх спеціалістів, з
урахуванням індивідуальних особливостей людини.
У теперішній час ведеться інтенсивний пошук та впровадження нових форм і методів
навчання студентів. У зв'язку з цим, однією з основних задач, які повинен ставити перед
собою викладач, являються наступні: проведення навчання в інтерактивному режимі;
збільшення інтересу студента до дисципліни, що викладається; наближення учбового
процесу до практики повсякденного життя, а саме – формування навиків комунікації,
адаптація до зміни умови життя, соціалізація, збільшення психологічної стресостійкості,
навчання навичкам регулювання конфліктів та ін. Таким чином, необхідно спочатку
налагодити систему психологічного мислення у студента, навчитися його мотивувати до
одержання знань та навиків. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, у процесі якого
відбувається взаємодія як між студентом та вихователем, так і між студентами у групі.
Задачі, які ставлять перед собою інтерактивні методи навчання:
пробудження інтересу у студентів до дисципліни та самовиховання;
формування у студентів особистого мислення та вміння відстоювати свої
позиції;
формування соціальних та професійних навичків;
ефективне засвоєння матеріалу, що викладається;
самостійний пошук студентами шляхів та варіантів рішення поставлених
завдань;
навчання роботі у команді;
формування рівня компетентності студента та ін.
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Оскільки суттєво зростає творча компонента освіти, активізується роль усіх учасників
навчального процесу, зміцнюється творчо-пошукова самостійність студентів, особливої
актуальності набули концепції проблемного та інтерактивного навчання, пов’язаного з
використанням комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу студент може
комунікувати з викладачем онлайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, моделювати
ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, пошукові здібності.
У діловій грі кожний учасник вирішує свою задачу у відповідності до своєї ролі та
функції, а самоосвіта учасників відбувається у процесі їх командній діяльності. Мастер-класи –
це головне спосіб передачі нової ідеї педагогічної системи. Цей метод самостійної роботи у
невеликих групах, який дозволяє проводити обмін досвідом та думками. Ідеєю даного методу
являється постановка проблемної задачі та вирішення її через програвання різних ситуацій.
Форма взаємодії на матер-класі – це сумісна співпраця, творчість, що дозволяє розкривати
творчій потенціал як викладача, так і студентів. Метою даного методу являється навчання
студентів професійної мови науки, а також інтелектуальне, професійне та естетичне
виховання. Інтерактивні методи допомагають встановлювати емоційні контакти між
студентами, розвивають креативність, можливість нестандартно мислити та вміння
відстоювати свої інтереси, формують навички роботи у команді, забезпечують високу
мотивацію в саморозвитку, активну життєву позицію.
Із інноваційних механізмів активізації педагогічного і наукового процесів усе частіше
згадується необхідність відродження ідеї змагальності у всіх сферах життя, зокрема, йдеться
про метод «гонка за лідером». Автори цієї методики висвітлюють ретроспективу, значення,
зміст поняття «змагання», розкривають методологічні аспекти застосування нетрадиційної
(штучної) конкуренції, наводять слушні пропозиції щодо нарахування балів за основні види
освітньої діяльності, надають конкретні формули для розрахунку загальної кількості балів,
акцентують увагу на розробці так званого безмашинного програмного методу контролю
знань студентів, застосування якого дозволить перевірку знань необмеженої кількості
студентів з окремих питань навчальної дисципліни за короткий проміжок часу.
Із впровадженням дистанційного навчання багато університетів уже сьогодні
застосовують технологію онлайн-семінару під назвою «вебінар», який демонструє
порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. За допомогою інтернет-технологій
вебінар зберіг головну ознаку семінару – інтерактивність, яка забезпечує моделювання
функцій доповідача. Вони працюють інтерактивно, комунікуючи разом за сценарієм
проведення такого семінару. У той же час при налагодженні зв’язку викладач – студент за
допомогою інтернету в інформаційному освітньо-науковому середовищі університетів
необхідні суттєві консолідовані дії кафедр, інформаційних центрів, лабораторій, бібліотек
для його наповнення якісними ресурсами, що зможуть забезпечувати здобуття знань.
Комп'ютерні технології урізноманітнюють інформаційну культуру сучасних
педагогів, допомагають їм творчо зростати, дають змогу використовувати найширший
спектр інформації, забезпечують оперативність поповнення навчального матеріалу новими
відомостями. Розробка електронних підручників є одним із провідних напрямів усіх
навчальних закладів
Ще однією із сучасних технологій навчання є web-quest – це проблемне завдання з
елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси
Інтернету. Web-quest має чітко поставлене дидактичне завдання, ігровий задум, обов'язково
має керівника, чіткі правила та реалізується з метою підвищення в студентів знань і вмінь.
Викладач задає тему і створює проблемну ситуацію, ставить конкретне завдання в
рамках вибраної теми, яке зрозуміле і цікаве. Викладач заздалегідь підбирає і пропонує
студентам список посилань на Інтернет-ресурси. Студенти починають сам процес пошуку
необхідної інформації в Інтернеті, користуючись при цьому описом процедури роботи, яку
необхідно виконати кожному учневі під час самостійного виконання завдання. Після цього
студенти повинні підготувати презентацію знайденої й обробленої інформації у вигляді
слайду, Інтернет-сторінки тощо. На наступному етапі викладач дає завдання як презентувати
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зібрану інформацію. Останнім етапом веб-квесту є оцінка виконаної роботи самими
студентами. Критерії оцінки можуть бути різними (час презентації, оригінальність,
інноваційність). Основою веб-квестів є проектна методика, що орієнтована на самостійну
діяльність студентів.
Таким чином, використання інтерактивних методів в освіті дозволяють знизити рівень
нервової загрузки студентів, дають можливість переключати увагу на ключеві питання й теми
занять. Для введення інноваційних технологій у навчанні, в першу чергу, необхідно змінити
стереотипи та навичкі проведення лекційних занять у самих викладачів, чому не сприяють
пасивні методи. Також необхідно переорієнтувати традиційний підхід отримання знань з
метою активного залучення студентів до самостійного мислення.
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Economic sciences
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Стренадко В.Р.
студентка*, Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
vitalinastrenadkoo@gmail.com
Науковий керівник – Луценко О.А.,к.е.н.,доцент
Банк, як економічний суб'єкт в структурі фінансової системи, шляхом виконання
трансформаційної та посередницької функцій, здійснює свій бізнес у рамках ринкової
економіки країни. Очевидно, що в будь-якому сегменті ринку в силу притаманних йому
особливостей (зміна кон'юнктури, дії конкурентів, зміна переваги споживачів і т.д.), ніякий
бізнес не може вестися в умовах повної визначеності. Внаслідок цього для позначення
відсутності чи недоліку визначеності використовують поняття «ризик» і «невизначеність».
При цьому ризик, [7,с.11] не викликає небезпеки для тої чи іншої події, скільки дії
економічного суб'єкту, коли існує невизначеність, який впевнений у подоланні негативних
явищ та отриманні необхідної цілі. Наприклад, ризик означає діяльність, котра спрямована
на успіх при відсутності майбутніх гарантій, яка потребує економічні вміння і набуті знання
як досягати успіху долаючи негативні чинники [5,с.28]. Чимало дослідників поділяють
значення понять «ризик» і «невизначеність», оскільки на даний момент єдиних стандартів
щодо вживання зазначених термінів не існує. Одним з визначень ризику є те, що він
уособлює в собі небезпеку виникнення втрат прибутку, коштів, ресурсів, майна тощо через
випадки змін умов фінансово-економічної діяльності, несприятливими обставинами тощо [3
с.40].
Щоб зрозуміти що таке ризик і як виміряти його, застосовують кількісні показники.
При веденні бізнесу економічним суб'єктом у ситуації постійної невизначеності, яка є
об'єктивною реальністю, правомірно виникнення наступних питань: «Що піддається
ризику?», «Який характер можливого збитку?». При відповіді на зазначені питання
неможливо обійтися без відповідних характеристик, що відображають суть поняття «ризик»
[7 с.13]. До таких характеристик слід віднести: небезпека, схильність ризику, вразливість і
ступінь взаємодії ризиків. Зазначені характеристики, у свою чергу, зазвичай і розглядають в
якості критеріїв при класифікації ризиків [9.с.22] Потенційна загроза виникнення збитку є
ключовою характеристикою ризику, визначальним типом об'єкту, природу шкоди, специфіку
негативних наслідків. Внаслідок цього за умовою небезпеки ризики класифікують: по типу
об'єкту, з причини збитку, за типовості негативних наслідків. Відповідно до зазначеної
класифікації виділяють ризики, пов'язані з доходами і ризики, пов'язані з веденням бізнесу
(ринкові, комерційні, фундаментальні). Згідно з критерієм схильності ризику,класифікуються
за:
•
специфікою фіналів (чистий, спекулятивний);
•
місцем появи (внутрішні, зовнішні);
•
ступенем залежності збитку від вихідної події (первинні, вторинні);
•
характером розподілу ризику (односторонні, двосторонні, багатосторонні);
•
рівнем виникнення ризику (ризики, що виникають на рівні народного
господарства,регіональних утворень, окремого економічного суб'єкта);
•
рівнем прояву негативних наслідків (глобальні, загальноекономічні, галузеві,
проектні).
Згідно з критерієм вразливості ризики класифікують за:
•
ступенем обліку тимчасового фактору (строкові, безстрокові);
•
залежності і вразливості від часу (статичні, динамічні). За критерієм взаємодії з
іншими ризиками, їх класифікують за:
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•
ступенем поширення даного ризику (масові, унікальні); • характером впливу на
різні об'єкти (приватні, загальні); • ступеня диверсифікації. Специфіка банківських ризиків
обумовлена спеціалізацією, властивю тільки банку і відрізняють його від інших економічних
суб'єктів. І до таких функцій, перш за все, слід віднести трансформаційну [11,с.8] .
Банківська діяльність за своєю природою пов'язана з ризиками, що викликаються
різними обставинами. Ось чому розуміння суті цих ризиків, правильне оцінювання й
управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у
банківській діяльності.
Ризик означає невизначеність, пов'язану з настанням будь-якої події або її наслідками.
Невизначеність – це результат неочікуваних змін. Для банку взагалі невизначеність – це
результат неочікуваних змін процентної ставки, потоків депозитів, платоспроможності
позичальників, валютних курсів тощо. Відсутність точної інформації або прогнозу про них
породжує різні ризики (процентний, валютний, ризик ліквідності, кредитний). Отже, ризик –
це результат невизначеності майбутнього.
Оскільки рішення менеджерів враховують очікувані зміни, то виходить, що джерелом
ризику є тільки непередбачувані зміни. Хоч очікувані зміни не піддаються безпосередньому
спостереженню, їх можна виміряти за допомогою статистичних досліджень.
Отже, дійсну зміну можна розкласти на очікуваний і непередбачуваний компоненти.
У випадку абсолютного передбачення або визначеності непередбачуваний компонент та
очікувана зміна збігаються. Цей випадок підкреслює роль непередбачуваної зміни як
джерела ризику.Таким чином, управління ризиками можна спростити, якщо навчитися
точніше формулювати очікування і виявляти джерела непередбачуваних змін. Для оцінки
таких непередбачуваних змін використовуються різні методи, що базуються на оцінці мікроекономічних та макроекономічних факторів на основі математичних моделей і статистичних
методів. [12,с.8]
Ризик фінансового інструменту, чи це актив, чи пасив, можна оцінити двома
способами:
– як окремий ризик, коли актив або пасив розглядаються окремо від інших активів чи
пасивів;
– як ризик портфеля активів чи пасивів, коли актив або пасив розглядаються як
складова сукупності вимог чи зобов'язань, що входять до портфеля.
Імовірність будь-якої події визначається можливістю того, що ця подія здійсниться.
Така імовірність виражається в процентах або частках одиниці. З погляду ризику оцінюється
розділ імовірності, наприклад, ставок дохідності за цінними паперами, що інвестуються. При
цьому розглядаються три стани економіки (бум, нормальний стан і спад), кожному з яких
відповідає своя ставка дохідності і своя імовірність початку цього стану. У реальному житті
кількість станів економіки необмежена.
Ризик можна також розглядати як шанс одержати прибуток або збиток від
інвестування в певний проект. Можливість одержати прибуток або збиток може бути
високою або низькою залежно від рівня ризику (непостійності очікуваних доходів).
Простіше за все аналізувати ризик, якщо поділити його на дві категорії — рівень
ризику і рівень часу.
Рівень ризику можна визначити порівнянням ризикованості тих або інших інвестицій.
Так, наприклад, шанси повернути інвестиції, вкладені в компанію UTEL, значно вищі, ніж ті,
що були вкладені в невідомі корпорації. Звичайно, значно легше прогнозувати доходи від
менш ризикових компаній, ніж від компаній з високим ризиком.
Ризик дуже часто називають зростаючою функцією часу. Якщо ресурси розміщуються
на тривалий строк, кредитор повинен одержати винагороду за те, що взяв на себе ризик часу.
Отже, ризик визначається базовою або безризиковою ставкою і премією за ризик, пов'язаний
з фактором часу.
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Усі банківські операції відрізняються різним ступенем ризику. На практиці заведено
оцінювати значну кількість ризиків, які можуть охарактеризувати ситуацію і ймовірність
здійснення подій. [9,с.56]
Основними заведено вважати й оцінювати кредитний, валютний, інвестиційний,
процентний ризик та ризик ліквідності, хоч усі інші в певні моменти часу і за різних
обставин можуть мати і більш істотне значення, ніж вищеназвані. Контроль за банківськими
ризиками, їх аналіз та управління ними являє собою один із найважливіших факторів, що
визначають прибутковість банку на перспективу. Тому розглянемо принципи методики
аналізу основних їх видів.
Ринкова трансформація економіки України в усіх сферах діяльності, в тому числі
банківській, пов'язана зі значними труднощами і суперечностями. переважної частини
невдач, які виникають при цьому, можна було б уникнути за наявності своєчасної та
достатньої інформації про механізм формування банківських ризиків. Останні полягають у
невизначеності результатів діяльності і можливих несприятливих наслідків. Звідси –
актуальність розроблення науково-обґрунтованого методичного забезпечення дослідження
ризиків банківської діяльності на різних рівнях управління.
У зв'язку зі специфікою банків особливе місце в системі банківських ризиків посідає
кредитний ризик, пов'язаний з кредитною діяльністю банків.
Кредитний ризик – імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та
процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху
чи шахрайства.
Нездатність чи/або небажання боржника виконати свої зобов'язання відповідно до
строків та умов кредитного договору можуть бути пов'язані з:
– нездатністю створити адекватні грошові потоки у зв'язку із непередбаченими
змінами у діловому, економічному та/чи політичному оточенні позичальника;
– невідповідністю фактичних доходів та прибутків від вкладених інвестицій
прогнозним оцінкам, що були використані у процесі структуризації позики, тобто під час
визначення розміру, строку та умов повернення позики;
– незадовільною ринковою вартістю та/чи недостатньою ліквідністю застави;
– недоліками в діловій (технічній, фінансовій, маркетинговій та управлінській)
репутації боржника [6,с.32].
Кредитний ризик виникає не тільки стосовно кредитів, а й інших балансових і
позабалансових статей, таких як банківська гарантія, акцепт, вкладення в цінні папери.
Згідно зі світовими стандартами з урахуванням економічних умов України можна
умовно визначити три моделі поведінки банків на кредитному ринку:
•
–Частка кредитів у загальному обсязі працюючих активів банку на рівні до 30
%, де цей банк проводить вкрай обережну кредитну політику та забезпечує свою
прибутковість проведенням менш ризикованих активних операцій. При цьому банк втрачає
значний сегмент фінансового ринку. Таке співвідношення дуже бажане для нового банку,
який не має своєї клієнтури та досвіду роботи.
•
Частка кредитів в обсязі працюючих активів на рівні 30-50 % – цей банк
проводить зважену кредитну політику. Це характерно для стабільних та надійних банків, які
працюють з високим рівнем прибутку, однак старанно обмірковують свою кредитну
політику.
•
Частка кредитів в обсязі працюючих активів понад 50 %. Цей банк проводить
агресивну політику на ринку. Подібна політика може бути обґрунтована тільки надмірними
прибутками і не може бути постійним явищем. Причому чим вища частка та триваліший
період, тим вищий рівень ризику.
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студентка IV-курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
Львівського інституту економіки і туризму
Кожен управлінець повинен розуміти, система управління маркетингової діяльності
має місце тоді, коли управління підприємством побудоване на принципах маркетингу, коли
в центр організації поміщено покупця (споживача) і систему маркетинг, об’єднуючи всі
зусилля для того, щоб якнайкраще задовольнити потреби й попит сторін, які беруть
участь в обміні.
Тому можна стверджувати, що предметом маркетингової діяльності підприємств
туристичної індустрії є система виробничих відносин, яка коригує систему управління
виробництвом на задоволення потреб споживачів за рахунок двостороннього зв’язку
«виробник – споживач», при цьому кожна ланка працює на збільшення споживчих
цінностей.
Необхідно звернути увагу на те, що застосування системи управління маркетингової
діяльності на підприємстві туристичної індустрії тісно пов’язане з дослідженнями, аналізом
та реагуванням на зміни як внутрішнього (фінансовий потенціал підприємства, технологічні
особливості, кадрове забезпечення, організаційна структура тощо) так і зовнішнього
(політичне становище держави, стан економіки, зміни у законодавчо-нормативному
забезпеченні, соціальна сфера, конкуренти тощо) середовища фірми.
Відповідно метою управління системи маркетинговою діяльності підприємства
туристичної індустрії виступає система забезпечення такого рівня управління, яка б дала
змогу ефективно реалізувати маркетингову діяльність.
Багато туристичних підприємств має визначені стратегічні напрями, хоча не у всіх
вони чітко викладені. Маркетингова діяльність не лише допомагає визначити ці напрями, а й
сприяє їх здійсненню. Залежно від масштабів діяльності підприємство будує свою політику
розвитку на основі стратегії:

корпоративного рівня;

функціонального рівня;

рівня бізнес-підрозділів [1].
Корпоративний рівень – це вища ланка підприємства туристичної індустрії, що
визначає загальну його стратегію.
Рівень бізнес-підрозділу – це рівень, на якому визначається стратегія стосовно
продуктів і ринків цього бізнес-підрозділу. Кожний бізнес-підрозділ здійснює маркетингові
та інші спеціалізовані види діяльності на функціональному рівні. Такі спеціалізовані
завдання виконують відділи (наприклад, відділ маркетингу чи інформаційних систем). На
цьому рівні загальний стратегічний напрям підприємства стає чіткішим і більш
зосередженим. Враховуючи багатоцільовий характер маркетингової діяльності підприємств і
багатовекторність маркетингового управлінського впливу, можна говорити про наявність
багаторівневої системи управління маркетинговою діяльністю підприємств туристичної
індустрії.
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Групування компонент системи управління маркетинговою діяльністю туристичного
підприємства з позиції ієрархії управління дає змогу визначити їх базові цільові настанови
і масштаб розроблення відповідних стратегій.
Домінантними компонентами корпоративного рівня системи управління
маркетинговою діяльністю виступають:
– управління маркетинговим розвитком підприємства туристичної індустрії,
ключовими завданнями якого є визначення зовнішніх маркетингових можливостей,
формування й реалізація маркетингового потенціалу, розроблення маркетингових стратегій
зовнішнього і внутрішнього зростання;
– маркетингове управління конкурентною раціональністю, що передбачає здійснення
процесів управління конкурентоспроможністю підприємства туристичної індустрії та
стійкістю його конкурентних переваг на основі розроблення маркетингових конкурентних
стратегій;
– маркетингове управління іміджем підприємства туристичної індустрії, спрямоване
на формування цілісного емоційно-оцінного враження про відмінні переваги підприємства і
стабільного позитивного ставлення споживачів, ділових партнерів, співробітників і
громадськості до його діяльності на основі здійснення цілеспрямованої маркетингової
політики, основними інструментами якої є брендинг і позиціонування [2, с.110-112].
Основним об’єктом управління маркетингової діяльності підприємства на бізнес-рівні
виступає система маркетингової взаємодії, а ключовими функціями – управління
маркетинговою взаємодією із цільовим ринком, із бізнес-партнерами й конкурентами.
Показовою в цьому контексті є думка представників школи маркетингу В. В.
Томілова і Є. В. Пєсоцької. Визначаючи особливості взаємозв’язку між маркетингом і
менеджментом підприємства, вони доходять висновку, з яким важко не погодитися: «Стає
зрозумілою помилковість представлень цього зв’язку у вигляді простого виділення в
управлінській структурі особливих маркетингових служб або, навпаки, ототожнення цих
двох понять. Насправді основне в маркетингу – це його цільова орієнтація на комплексне
підпорядкування всіх окремих частин управління компанією в органічній взаємодії з
ринковим середовищем» [3, с. 149].
Важливою проблемою управління маркетинговою діяльністю, на думку
Л. В. Балабанової, є відсутність або неефективність маркетингової системи взаємодії в
підприємствах. Проте, коли підприємства туристичної індустрії на озброєнні концепція
маркетингу, що зумовлює необхідність не тільки формування інтегрованої системи
маркетингової взаємодії, а й систематичного управління нею [4,с.36-38].
Формування системи маркетингової діяльності на підприємстві туристичної індустрії
передбачає наявність знань з основ потреб ринку, процесів виробництва, фінансовогосподарських операцій, соціально-економічних принципів управління тощо. Основним
стратегічним ресурсом маркетингової діяльності підприємства туристичної індустрії
повинно бути максимальне задоволення потреб ринку, тобто споживача.
Список літератури:
1.
Кулєшова Н.В. Аналіз сучасних методів та моделей формування маркетингової
стратегії туристичних підприємств. Ефективна економіка. – 2011. – № 4.
2.
Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах
глобалізації : монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О.
Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. С.236.ISBN 978-617-7809-62-2
doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4403288 URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33901
3.
Лилик І.В. Маркетинг в українській економіці : монографія. К. : КНЕУ, 2008. –
243 с.
4.
Стратегічне управління маркетинговою діяльністю: монографія. Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Донецький національний
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012. - 249 с..

309

Pedagogical sciences
ЦІННІСНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
Стукаленко Зоя Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри музичного мистецтва і
хореографії Центральноукраїнського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький
https://orcid.org/0000-0001-5577-2655
e-mail: stukalenkoz@gmail.com
Перед освітою XXI століття постають важливі завдання, які полягають у розвитку
духовно-творчої особистості, здатної адекватно сприймати й оцінювати навколишній світ,
усвідомлювати зміст людських почуттів, володіти культурою художнього сприйняття. У
зв’язку з цим значно актуалізується проблема формування художньо-інтерпретаційних умінь
учнів молодшого шкільного віку, розвитку їхніх творчих здібностей, особистісних якостей
засобами мистецтва, зокрема, музичного. Музичне мистецтво є невід’ємним компонентом
становлення духовно розвиненої особистості, а відтак повинно бути важливим предметом її
навчання і виховання вже з раннього дитинства. Залучення до музичної творчості значно
збагачує, розширює і гармонізує, внутрішній світ людини. Як своєрідна "філософія серця",
що поєднує мудрість розуму та мудрість серця силою уяви, фантазії, музичне мистецтво
сприяє пробудженню та поглибленню людських почуттів, спонукає працювати думку,
формує моральні принципи, розширює світогляд, породжує ідеали, спонукає до дії. Саме у
молодшому шкільному віці вчитель музичного мистецтва повинен вплинути на мотиваційнопочуттєву сферу учня, навчити його розуміти, осягати і відтворювати художні образи,
володіти художньо-інтерпретаційними вміннями, здатністю до художнього перевтілення,
творчості. Розвиток художньо-інтерпретаційних умінь благотворно впливає на
інтелектуально-емоційну, творчо-діяльнісну сферу учнів молодшого шкільного віку,
спонукає до дії, породжує інтерес і потребу в художньому спілкуванні.
Різні аспекти проблеми художнього сприйняття-інтерпретації розглядаються у
наукових працях філософів (Б.Асаф’єв, Є.Гуренко, М.Кагана, О. Лосєва та ін.), психологів
(Л.Виготського, Б.Мейлаха, П. Якобсона та ін.), мистецтвознавців (В. Ванслова, В.
Медушевського, Е. Назайкинського, С.Фейнберг, та ін.), педагогів (Г. Падалка, Л. Паньків,
А. Растригіна, О.Рудницька, Т. Стратан-Артишкова, О.Щолокова та ін.). Проблеми емоційної
сфери особистості досліджувалися багатьма вітчизняними й зарубіжними науковцями в
галузях психології, педагогіки, філософії. Серед них: В. Войтко, Д. Големан, С. Гончаренко,
Т. Кириленко, Л. Котова, О. Леонтьєв, Дж. Мейєр, В. Петрушин, П.Симонов, П.Скляр,
Н.Тихомирова та інші.
Дослідження емоційної природи мистецтва взагалі й музики зокрема, сягають
античних часів. Так, Аристотель відзначав, що твори мистецтва роблять людину шляхетною:
вони за допомогою катарсису (гр. katharsis – очищення) звільняють її душу від негативних
пристрастей. Емоційна сфера творчої особистості музиканта-виконавця як сутнісна
характеристика емоційного компонента її структури розвивається під час безпосередньої
діяльності. Такою діяльністю в структурі професійної підготовки музиканта-виконавця є
творчий процес інтерпретування музичного твору. Для музиканта-виконавця питання
розвиненості емоційної сфери, досягнення належного рівня емоційної культури набувають
вкрай важливого значення, оскільки специфіка професійної діяльності передбачає
оволодіння музикантом-виконавцем умінням не тільки осягати емоційний зміст музичного
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твору, а й передавати його завдяки музичним засобам виразності. Для творчої ж особистості
музиканта-виконавця, враховуючи різноаспектність музично-виконавської діяльності
(зокрема її соціально-комунікативний складник), розвиненість емоційної сфери й високий
рівень емоційної культури – це необхідні умови створення суспільно значущого продукту
професійної діяльності.
Слід зауважити, що музикант-виконавець у процесі професійної підготовки сприймає
музичний твір комплексно. Цей комплекс характеризується не лише поєднанням у свідомості
особистості певних аспектів процесу навчання, а й цілісністю сприйняття навчальної
ситуації загалом. Відтак педагог має дбати про створення відповідного емоційного тонусу як
окремого уроку, так і всього курсу занять. Натхненність занять, їхня насиченість художніми
емоціями мають бути неодмінними психолого-педагогічними умовами формування творчої
особистості музиканта-виконавця в процесі професійної підготовки.
Велике значення тут має емпатійна культура педагога, яка, за визначенням
С.Гончаренка, постає як «сукупність знань, переконань, вмінь і навичок, що характеризують
здатність однієї людини підтримувати почуття іншої таким чином, щоб у процесі
співпереживання це почуття, залежно від його змісту, форми, часу, необхідності, ставало
глибшим, доцільнішим або нейтралізувалося» [2, с.116]. Отже, педагог має забезпечувати як
поглиблення художньо доцільних, естетично виправданих емоцій і почуттів, що виникають у
музиканта-виконавця під час інтерпретаційного процесу, так і нейтралізацію небажаних,
випадкових афектів, які стають на заваді повноцінній реалізації творчого потенціалу
особистості.
Підсумовуючи, слід зазначити, що навичка наділення творів музичного мистецтва
емоційними характеристиками в інтерпретаційному процесі перетворюється на суттєву рису
творчої діяльності й когнітивного стилю творчої особистості музиканта-виконавця.
Емоційний рівень пізнання, таким чином, стає не менш важливим та актуальним для
особистості, ніж інтелектуальний. Така специфіка сприйняття феноменів музичного
мистецтва постає домінантою осягнення особистістю явищ художньої культури взагалі,
виходячи за рамки суто музичної спеціалізації.
Отже, у широкій перспективі осягнення творів мистецтва з позицій освоєння
емоційної наповненості їхнього змісту, проникаючи на глибинні рівні свідомості
особистості, перетворюється на особистісну потребу, стилеутворюючий чинник
пізнавального процесу. Людина вчиться сприймати в емоційному ключі не тільки феномени
гуманітарної культури, а й усе розмаїття проявів буття. Виходячи з філософськогуманістичних позицій, слід зауважити, що реалізація потреби особистості у відшуканні
емоційного змісту явищ буття шляхом наділення їх індивідуально-неповторними
емоційними смислами сприяє олюдненню навколишнього світу, подоланню відчуженості
окремої людини від загальнолюдського соціокультурного контексту.
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МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Сук Петро
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”,
м. Ніжин, Україна
В бухгалтерському обліку можуть виникати витрати, які здійснені у поточному
періоді, але відносяться до наступних періодів. Це –витрати майбутніх періодів (далі –
ВМП). Такі витрати здійснюються для отримання доходів у майбутніх періодах, а тому
включаються у фінансовий результат цих періодів.
Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку до
ВМП відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних
галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом
орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети,
журнали, періодичні та довідкові видання тощо [1].
В балансі (звіті про фінансовий стан) (форма № 1) ВМП відображаються в активі
розділу II “Оборотні активи”, статті 1170 [2].
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності
(п. 2.36) у статті “Витрати майбутніх періодів” відображаються витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних
періодів [3].
При виникненні ВМП обліковуються на дебеті рахунка 39 “Витрати майбутніх
періодів”, а при настанні відповідних періодів переносяться на відповідні рахунки витрат.
Таким чином, ВМП можуть відноситись до різних видів витрат: витрат основного і
допоміжного виробництва, загальновиробничих витрат, витрат на збут, інших витрат
операційної діяльності і інших витрат одного та декількох наступних періодів. Якби ВМП
відносились до одного наступного періоду, то їх не потрібно було б розподіляти.
Особливістю ВМП є те, що вони повинні бути розподілені частинами на наступні періоди.
Законодавством не встановлено порядок розподілу і методи розподілу ВМП. Для розподілу
ВМП можна використовувати методи амортизації необоротних активів. Особливості обліку і
розподілу ВМП потрібно зазначити в обліковій політиці підприємства.
У міжнародній практиці відомі такі методи нарахування амортизації необоротних
активів [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]:
1. Прямолінійний;
2. Зменшення залишкової вартості;
3. Метод 125% зменшення залишкової вартості;
4. Метод 150% зменшення залишкової вартості;
5. Метод 175% зменшення залишкової вартості;
6. Метод 180% зменшення залишкової вартості;
7. Метод 200% зменшення залишкової вартості. В Україні він має назву метод
прискореного зменшення залишкової вартості;
8. Метод 230 % зменшення залишкової вартості;
9. Метод 250% зменшення залишкової вартості;
10. Метод 300% зменшення залишкової вартості.
11. Обернений метод зменшення залишкової вартості;
12. Обернений метод прискореного зменшення залишкової вартості (або обернений
метод 200% зменшення залишкової вартості);
13. Обернений метод 125% зменшення залишкової вартості;
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14. Обернений метод 150% зменшення залишкової вартості;
15. Обернений метод 175% зменшення залишкової вартості;
16. Обернений метод 180% зменшення залишкової вартості;
17. Обернений метод 230 % зменшення залишкової вартості;
18. Обернений метод 250% зменшення залишкової вартості;
19. Обернений метод 300% зменшення залишкової вартості.
20. Кумулятивний (згідно МСБО 16 “Основні засоби” він називається метод суми
числа років, а в Росії має назву спосіб списання вартості за сумою чисел років строку
корисного використання). Його також називають прямим кумулятивним методом [11];
21. Обернений кумулятивний метод [11];
22. Метод суми одиниць продукції. В Україні він має назву виробничий, а в Росії –
спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт);
23. Метод годин роботи;
24. Метод кілометрів пробігу (або миль). Методи суми одиниць продукції, метод
годин роботи і кілометрів пробігу (або миль) можна розглядати як види виробничого методу.
Причому, амортизація за методом суми одиниць продукції розраховується залежно від
обсягу виготовленої продукції, за методом годин роботи залежно від кількості
відпрацьованих годин, а за методом кілометрів пробігу (або миль) залежно від кількості
кілометрів (або миль) пробігу [4; 5; 9; 14; 15];
25. Метод вибуття (retirement method) [16];
26. Метод заміщення (replacement method) [16];
27. Метод переоцінки (revaluation depreciation method) [17];
28. Метод на основі доходу (revenue-based amortisation method).
29. Метод норми амортизації (або нормативної амортизації);
30. Метод дигресивної норми амортизації [18];
31. Метод прогресивної норми амортизації.
Також для розподілу ВМП можна використовувати два методи амортизації для
малоцiнних необоротних матерiальних активiв, що передбачені в Україні: 1) нарахування
амортизації здійснюється в розмірі 50% вартості об’єктів при видачі їх в експлуатацію, а
решту 50 % вартості – при списанні об’єктів; 2) нарахування амортизації здійснюється в
розмірі 100% вартості об’єктів при видачі їх в експлуатацію [1].
Метод нарахування амортизації в розмірі 100% вартості об’єктів при видачі їх в
експлуатацію по малоцiнних необоротних матерiальних активах відповідає методу
нарахування амортизації заміщення.
Отже, ВМП можуть бути розподілені за допомогою методів нарахування амортизації
необоротних активів. Підприємство може самостійно обрати будь-який метод. Кожен з
методів дає різну суму розподілу ВМП по періодах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
Суханова Я.Є.
Комунальний заклад охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий коледж»
Харківської обласної ради
Освіта сьогодення покликана забезпечити майбутнім фахівцям необхідні уміння,
навички та компетентності для особистісного розвитку, адаптації до сучасного ринку праці,
використання потенціалу впродовж життя. Велика роль надається моделюванню і активному
впровадженню інноваційних технологій навчання, а саме, дистанційної освіти.
Підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів вимагає глибокого
осмислення майбутньої професійної діяльності з метою забезпечення актуальності та
повноти знань, умінь і навичок майбутніх медичних працівників в умовах дистанційного
навчання.
Дистанційна освіта активно розвивається в сучасному світі. ЇЇ використання стає
звичайним явищем в педагогічній діяльності викладачів закладів фахової передвищої освіти.
Організація дистанційного викладання стала викликом для більшості викладачів
медичних фахових коледжів. В умовах дистанційної освіти викладачі і студенти повинні
опанувати багато видів зв’язку. Діяльність викладача під час дистанційного навчання
залишається такою ж важливою як і при традиційній формі викладання.
При викладанні дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»
під час дистанційного навчання важливе значення має динамічність, характер і перебіг
викладання матеріалу.
Під час проведення занять теоретичний матеріал подається у вигляді он-лайн лекцій з
використанням мультимедійних презентацій. Студенти долучаються до обговорення
теоретичного матеріалу усно або за допомогою чатів.
Презентація – це ефективний вид застосування інформаційних технологій, особливо
під час дистанційного викладання. Інформація повинна бути лаконічною, висловлювати
зміст слайду, а слова викладача повинні конкретизувати ці вислови та доповнювати
візуальний ефект слайду, усним викладанням матеріалу он-лайн.

Рис. 1 Фрагмент презентації до теми «Дезінфекція: види та методи. Стерилізація.
Асептика і антисептика».
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Навчальні відеоматеріали, які використовуються як джерело теоретичної інформації і
нових фактів, несуть основне змістове навантаження, а викладач на деякий час поступається
своїм місцем відеофільмові.

Рис. 2 Фрагмент відеоролика до теми «Особиста гігієна пацієнтів».
Перш ніж використати навчальні відеоматеріали на занятті викладачу слід:
у вступному слові підготувати студентів до активного і більш повного
сприйняття змісту пропонованого відео;
шляхом бесіди встановити зі студентами зв'язок між відео-матеріалом і темою
заняття;
звернути увагу на головні питання, що знайдуть своє висвітлення в навчальному відеофільмі;
ознайомити студентів із загальною схемою відеофільму, не розкриваючи його
змісту.
Перегляд будь-якого навчального відео закінчується обговоренням побаченого.
Під час проведення практичних занять використовуються також мультимедійні
презентації, фото- і відеоматеріали виконання практичних навичок до кожної теми.
Але частина відеороликів не повністю відповідають алгоритмам виконання практичних
навичок з метою пошуку помилок. Це дає змогу перевірити рівень засвоєння знань і умінь
студентами, які долучаються до обговорення побаченого матеріалу усно або в чатах.
Перегляд навчальних відеоматеріалів у жодному разі не повинен перетворитися на
кіносеанс. Максимальний час, який слід відводити на перегляд відеоматеріалів, не повинен
перевищувати 15 хв. У виняткових випадках він може бути збільшений до 20 хв. Часто 3хвилинний фрагмент у навчальному відношенні набагато корисніший та ефективніший, ніж
перевантажений інформацією цілісний відеофільм.
Закріплюють знання студенти шляхом вирішення ситуаційних задач, навчальних та
контролюючих тестів. При вивченні матеріалу з дисципліни «Догляд за хворими та медична
маніпуляційна техніка» студенти активно користуються електронним підручником.

Рис. 3 Організація тестового комп’ютерного контролю.
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Для ефективної роботи зі студентами на заняттях активно використовую такі
вебсервіси: Classroom, Zoom, Google Meet, Teams. А також мессенджери: Viber, Telegram.
Окрема увага приділяється організації самостійної роботи студентів. Як при
традиційній формі, так і при дистанційному навчанні використання мультимедійних засобів
допомагає визначити проблему, активізувати сприйняття, забезпечити засвоєння знань на
достатньому рівні, виробити вміння і навички самостійного оволодіння знаннями. Цінність
організації самостійної роботи студентів в тому, що сприймаються не «готові» знання, а
виконується пошукова робота. Тому для дослідницької діяльності при вивченні дисципліни
«Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка» студентам пропонується веб-квест.
Це спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, для виконання якої
студенти здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за вказаними викладачем
адресами або самостійно. Особливість веб-квестів полягає в тому, що частина інформації або
уся інформація знаходиться насправді на різних web-сайтах. Пошукові можливості
мережевих систем дають змогу оперативно знаходити потрібну інформацію. Студентові
дається завдання розв’язати проблеми, зібрати матеріали в Інтернеті по тій або іншій темі.
Після закінчення квеста студенти представляють власні веб-сторінки по даній теми, або якісь
інші роботи в електронній, друкованій або усній формі. Веб-квест дає можливість дізнатися
більше про тему, що виноситься на самостійну роботу: можливість переглянути відео,
фотоматеріали на сайтах.

Рис. 4 Фрагмент веб-квесту для організації самостійної роботи студентів з дисципліни
«Догляд за хворими та медична маніпуляцийна».
Можна використовувати наступні способи роботи з веб-квестом:
1.
Індивідуальний
2.
Груповий
3.
З викладачем.
Таким чином, веб-квест є однією з важливих технологій організації самостійної
роботи студентів.
Викладаючи дисципліну «Догляд за хворими та медична маніпуляційна
техніка» в умовах дистанційного навчання, можна зробити наступні висновки.
Серед переваг дистанційної форми навчання:
можливість до засвоєння максимального обсягу необхідних знань здобувачами;
можливість батьківського контролю над рівнем знань студентів;
надання освітніх послуг в комфортних умовах, в спокійній обстановці, в будьякому місці;
можливість звертання до багатьох джерел навчальної інформації (електронних
бібліотек, банків даних, баз знань тощо);
cпілкування через мережу Інтернет і за допомогою електронної пошти, через
мессенджери один з одним і з викладачем;
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у кожного студента є можливість витратити більше зусиль і часу на складні та
важливі для нього теми з метою поглибленого опрацювання матеріалу;
використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і
телекомунікаційних технологій, що також дає змогу навчати роботі з ними;
рівні можливості одержання освіти – незалежно від місця проживання, стану
здоров’я;
дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який повинен
координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати свої курси, підвищувати
творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій;
дистанційна освіта збільшуює творчий та інтелектуальний потенціал студентів
за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння володіти комп’ютерною технікою і
самостійно приймати відповідальні рішення.
Серед недоліків можна відзначити наступні:
відсутність особистого спілкування між викладачем та студентом (відбувається
менш ефективна передача знань, без особистого контакту), також не вистачає спілкування з
колегами для обміну досвідом;
відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань,
вдосконалення практичних навичок і умінь із наступним обговоренням виниклих питань з
викладачем і роз’яснення ситуації на конкретних прикладах;
відсутність у студента сильної особистої мотивації, вміння навчатися
самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з боку викладача;
студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним
обладнанням.
Таким чином, сучасні інтернет-технології можуть бути успішно використані для
організації дистанційного навчання фахових молодших бакалаврів, при взаємному бажанні
студентів та викладачів. Часткове подолання неможливості відпрацювання практичних
навичок в таких умовах можливо через певні клінічні завдання із фото та відеоматеріалами. І
хоча жодне відео заняття не замінить реального спілкування та практичної роботи, це дає
можливість забезпечення медичної освіти з тимчасовим акцентом на теорії з подальшим
впровадженням у практику за сприятливих умов.
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Chemical sciences
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НА АНТИМИКРОБНОЙ И
АНТИФУНГАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАЦЕМИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ НАФТЕНОВЫХ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА
ОСНОВЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ОКСИЭФИРОВ
Талыбов Г.М. 1
Багирли А.Н.2
1
Азербайджанский Технический Университет,
AZ 1073, Баку, пр.Г.Джавида 25;
2
Бакинский филиал Московского Государственного Университета имени
М.В.Ломоносова
AZ 1144, Баку, Бинагадинский пр., пос. Ходжасан, ул. Университетская,1
* e-mail: ahmed_adna@rambler.ru
Синтез непредельных рацемических и хиральных оксиэфиров (НХОЭ) осуществлен
на основе взаимодействия хлорметилпропаргил(аллил)овых эфиров с карбонильными
соединениями с участием металлического цинка [1,2]. Для изучения биологической
активности, в частности антибактериальных и антифунгальных свойств получен
рацемических и оптических активных сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на
основе непредельных оксиэфиров (1-4) по схему

В качестве тест-культур использовали: грамположительные (золотистый
стафилококк-Staphylococcus aureus), грамотрицательные (синегнойная палочка –
Pseudomonas aeruginosa, кишечная палочка – Escherichia coli) бактерии, а также
дрожжеподобные грибы рода Кандида – Candida albicans.
Изучение антимикробной активности вышеуказанных соединений (5-8) проводились в
сравнении с известными бактерицидными препаратами, широко применяемыми в
медицинской практике, такими как этанол, риванол, фурациллин, карболовая кислота,
хлорамин.
Антимикробную активность синтезированных веществ (5-8) изучали дисперсионноконтактным методом, т.е. методом серийных разведений в отношении различных
вышеуказанных микроорганизмов.
Синтезированные нами сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на основе
НХОЭ обладают достаточно высокой активностью в отношении практически всех
исследованных нами бактерий и грибов. Можно заметить, что синтезированные соединения
наиболее активно подавляют рост синегнойной палочки и дрожжеподобных грибов Кандида,
в частности ацетиленового рядя и с смещенными атомами галогена.
Таким образом было сравнено антимикробной активности синтезированных
соединений в зависимости от их формы (рацемической или оптически активной), а также
сравнение их биологической активности от атомов галогена.
Список литературы:
1. Talybov G.M. Russ.J.Org.Chem. 2017, V.53 (1), P.123.
2. Talybov G.М., Baghirli A.N. Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(4), P. 628-630.
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Technical sciences
МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ СТАНУ ІТ
КОМПАНІЙ ПРИ ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ
Татарченко Є.С.
[0000-0002-4036-9318],
Лифар В.О.
[0000-0001-9985-0731]
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Сучасний діловий клімат характеризується безперервним ростом конкуренції,
зміщенням прибутку та швидкозмінними технологіями. ІТ сфера розповсюджена практично
у всіх галузях виробництва та послуг. Все більше значення отримують процеси управління
ІТ проектами та компаніями, що розробляють програмне забезпечення. Умови росту
фінансових прибутків можуть забезпечити засоби злиття та поглинання (M&A).
Стандарти що використовуються в методах розробки ПЗ описані в наступних
документах:
–
ISO/IEC/IEEE 12207:2017 - Software Life Cycle Processes [1];
–
SEI CMM - Capability Maturity Model [2];
–
ISO/IEC 15504 - Software Process Assessment [3];
–
PMBOK - Project Management Body of Knowledge [4];
–
SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge [5];
–
ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering [6].
В перелічених стандартах містяться основні вимоги, щодо процесів розробки ПЗ та
структурні зв’язки, котрі визначають логіку причинно-наслідкових подій, котрі впливають на
ефективність роботи IT структур.
Основними дієвими методами досягнення високих показників конкурентоздатності IT
компаній є методи злиття та поглинань (M&A).
Моделі та методи фінансових оцінок широко представлені і реалізовані програмними
продуктами [7], такими як: пакет моделювання ділової оцінки; FP&A Monthly Cash Flow
Forecast Modeling; пакет сценаріїв і аналізу чутливості та інші;
Однак повномасштабних методів оцінки P & L (представлених в основному в
фінансових звітах компаній), загальноприйнятих для оцінки IT компаній немає [8]. При
цьому практично не визначаються і кількісно не враховуються стохастичні характеристики
не взаємопов'язаних процесів, що мають взаємний вплив.
Моделювання класу IDEF, поєднане в основі з моделями типу ENAPS та APQC
дозволяє урахувати не тільки логічні зв’язки в імітаційно-стадієвої моделі, внутрішні події
взаємного впливу прийнятих рішень, але й виконувати спрямований пошук в вимірах станів
(search in measurements of state) поєднань сполучень сценаріїв розвитку компанії.
Умови для повноцінного моделювання та вимоги для визначення кількісних значень
ризику повинні складатися з урахуванням наступних особливостей: ймовірність реалізації
будь-якого i-го процесу, що досліджується або події на різних стадіях розвитку компаній
повинна буди врахована в певний проміжок часу; процеси, що моделюються мають читку
логічну причинно-наслідкову залежність; процеси, що описуються в моделях відповідних
класів, мають властивості спільної, несумісної та взаємно незалежної реалізації. Зважаючи на
те, що наслідки процесів, що моделюються мають значно різноманітні наслідки, аналіз
ймовірності різноманітних сценаріїв та первісних подій неприпустимо визначати тільки
шляхом обробки статистичних даних сполучень. Такий підхід допустимий тільки для
типових елементарних процесів, що можуть бути обчислені на основі напрацювань на
відмову, або подібних методів, що відповідають характеру пуасоновських подій.
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Методи, що пропонуються для підтримки прийняття рішень задля отримання
найбільшого очікуваного прибутку з урахуванням найменших можливих втрат та надійності
реалізації позитивних сценаріїв розвитку компаній, повинні мати можливості моделювання
структурно-послідовного характеру розвитку подій в компаніях адекватних до застосування
та області визначення даних, та їх адекватності до проведених досліджень в межах дійсності
результатів та ясності поставлених цілей.
Зазначене вище необхідно використовувати з урахуванням ймовірності реалізації
взаємопов’язаних процесів. Окремі відмови та невідповідні виконання елементів процесів
розробки ІТ проектів змінюють хід робіт та призводять до наслідків різного рівня з різною
ймовірністю. Це призводить до того, що формує ризик розвитку компаній та колективів
виконавців ІТ проектів.
Аналіз ризику потребує методичного наукового підходу до вирішення задач оцінки
ймовірності наслідків управління ІТ розробками. При цьому необхідність інформаційної
обробки великих об’ємів даних та моделювання процесів управління потребує програмних
засобів систем підтримки прийняття рішень.
Авторами розроблено програмний комплекс для вирішення задач моделювання
стохастичних процесів, завдяки якому можливо реалізувати функції розрахунків ймовірності
досліджуваних процесів, що дає технічну можливість передбачати рівень очікуваних доходів
або втрат при управлінні ІТ компаніями.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 Г. О
ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ
Тебидзе Тамази
Батуми
ООО “ Батумское высшее инженерно-морское училище “
В этой тематике проблемы сохранения морской среды включая загрязнения морской
среды и проблема международного правового регулирования безопасности мореплавания
Ключевые
слова: Конвенция. Регулирование. Предотвращение. Загрязнение.
Ликвидация последствий, установление последствий.
Проблема защиты и сохранения морской среды, включая предотвращение загрязнения
с судов, возникла примерно в то же время, что и проблема международно-правового
регулирования безопасности мореплавания. Однако в отличие от безопасности мореплавания
и охраны человеческой жизни на море последствия загрязнения не были первоначально
столь очевидны. Число судов, находящихся в Мировом океане, было сравнительно
небольшим, да и размеры их, в том числе размеры танкеров, не вызывали серьезных
опасений.
Практически усилия международного сообщества по защите морской среды начали
предприниматься после окончания Второй мировой войны. Хотя на I Конференции ООН по
морскому праву в 1958 г. этот вопрос детально не обсуждался, в Конвенцию об открытом
море были включены две статьи, относящиеся к предотвращению загрязнения моря. Так,
каждое государство обязано издавать правила для предупреждения загрязнения моря нефтью
с судов или из трубопроводов или в результате разработки или разведки поверхности
морского дна или его недр, принимая при этом во внимание статьи действующих договоров
по данному вопросу. Также говорится об обязанности каждого государства принимать меры
для предупреждения загрязнения моря от захоронения радиоактивных отходов с учетом всех
норм и правил, которые могут быть выработаны компетентными международными
организациями.
На конец 60-х - начало 80-х годов прошлого столетия приходится период наибольшей
интенсивности в создании новых и пересмотре действующих норм международного
морского права в рассматриваемой сфере. В этот период были приняты такие
международные соглашения, направленные на предотвращение загрязнения морской среды и
ликвидации его последствий, как Международная конвенция относительно вмешательства в
отрытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г. и Протокол о
вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения веществами, иными, чем нефть, 1973
г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов 1972 г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения с
судов 1973 г. и Протокол 1978 г., изменяющий эту конвенцию (МАРПОЛ-73/78).
В этот же период был заключен ряд региональных соглашений: Конвенция по защите
морской среды района Балтийского моря от 22 марта 1974 г. (Хельсинки, пересмотрена в
1992 г.); Конвенция по защите Средиземного моря от загрязнения от 16 февраля 1976 г.
(Барселона); Кувейтская региональная конвенция о сотрудничестве в защите морской среды
от загрязнения от 24 апреля 1978 г. (Кувейт) и некоторые другие.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. имеет огромное значение для защиты
морской среды. В ней не только закреплены и развиты существующие нормы
международного права в этой области, но и созданы новые. Однако бесспорно, что
Конвенция установила основополагающие принципы защиты и сохранения морской среды.
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Согласно ст. 192 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., государства обязаны защищать
и сохранять морскую среду. В соответствии со своими возможностями индивидуально или, в
зависимости от обстоятельств, совместно государства принимают все совместимые с
Конвенцией меры, которые необходимы для предотвращения, сокращения и сохранения под
контролем загрязнения морской среды из любого источника (находящегося на суше;
вызываемого деятельностью на морском дне и/или деятельностью в Районе; захоронением;
загрязнением с судов; загрязнением из атмосферы или через нее), используя для данной цели
наилучшие практически применимые средства, имеющиеся в их распоряжении, и стремятся
согласовывать свою политику в этом отношении. Меры, которые принимаются
государствами, должны быть направлены, в частности, на уменьшение в максимально
возможной степени загрязнения с судов (предотвращение аварий и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций), загрязнения с установок и устройств, используемых при разведке и
разработке природных ресурсов морского дна, загрязнения с других установок и устройств,
эксплуатирующихся в морской среде.
Государства должны сотрудничать на всемирной и региональной основе
непосредственно или через компетентные международные организации в формулировании и
разработке международных норм, стандартов и рекомендуемых практики и процедур для
защиты и сохранения морской среды.
Часть ХII Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (особенно разделы 5 - 7)
посвящена международным нормам и национальному законодательству о предотвращении,
сокращении и сохранении под контролем загрязнения морской среды, обеспечении
выполнения законов и правил, касающихся загрязнения, и гарантиях при их применении. В
частности, в ст. 211 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. рассматриваются вопросы,
касающиеся загрязнения с судов. В ней определяются права государств на установление
норм и стандартов в различных морских пространствах, которые, по меньшей мере, должны
быть столь же эффективны, как и международные. Особые правила могут устанавливаться
для захода во внутренние воды и порты (к терминалам). Они должны публиковаться
должным образом и сообщаться компетентной международной организации.
В территориальном море государство может принимать в порядке осуществления
своего суверенитета и более строгие правила, однако они не должны препятствовать
мирному проходу иностранных судов.
Что касается исключительной экономической зоны, то здесь государство может
вводить законы и правила, соответствующие общепринятым международным нормам и
стандартам, установленным через компетентную международную организацию или общую
дипломатическую конференцию. После аварии танкера «Prestige» в 2002 г. у побережья
Испании Европейская Комиссия обратилась к государствам-членам Европейского союза
(ЕС) с предложением принять меры в соответствии с международным морским правом,
которые давали бы прибрежному государству возможность контролировать и ограничивать
движение судов, перевозящих опасные и загрязняющие грузы, в пределах 200 миль от их
побережья.
Специальные нормы могут быть установлены прибрежным государством в особых
районах исключительной экономической зоны - районах, в которых по признанным
техническим причинам, связанным с океанографическими и экологическими условиями, а
также с использованием этих районов или защитой их ресурсов и с особым характером
движения судов в них, требуются специальные обязательные меры для предотвращения
загрязнения с судов. В Конвенции установлен специальный порядок принятия прибрежным
государством таких норм и стандартов. После консультации с любыми заинтересованными
государствами направляется сообщение компетентной международной организации с
необходимыми доказательствами, которая в течение 12 месяцев выносит определение,
соответствуют ли условия в этом районе вышеизложенным требованиям. Если организация
вынесет такое определение, то прибрежное государство принимает в отношении этого
района законы и правила, которые становятся применимыми в отношении иностранных
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судов лишь через 15 месяцев после представления сообщения в международную
организацию.
В отношении покрытых льдом районов прибрежное государство без согласования
вправе принимать не дискриминационные законы и правила в пределах исключительной
экономической зоны, содержащие более жесткие требования с учетом повышенной
опасности для судоходства, а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред
экономическому равновесию или необратимо нарушить его.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., если судно добровольно
находится в одном из портов или у одного из прибрежных терминалов какого-либо
государства, это государство может предпринять расследование и, когда это оправдано
доказательствами, возбудить разбирательство в отношении любого сброса с данного судна за
пределами внутренних вод, территориального моря или исключительной экономической
зоны этого государства в нарушение применимых международных норм и стандартов. Такое
разбирательство (кроме нарушений в открытом море) начинается только по просьбе другого
государства, государства флага или государства, которое пострадало или подверглось
опасности в результате нарушения, связанного со сбросом.
Доказательства и протоколы по делу, а также любой залог или иное финансовое
обеспечение передаются в этом случае прибрежному государству, после чего продолжение
разбирательства в государстве порта исключается.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. содержит следующую норму,
аналогичную положениям Конвенции МАРПОЛ - 73/78: если государство по своей
инициативе или по запросу установило, что судно, находящееся в одном из его портов (у
терминала), нарушает применимые международные нормы и стандарты в отношении
годности судов для плавания и тем самым создает угрозу нанесения ущерба морской среде,
оно принимает меры к тому, чтобы предотвратить выход данного судна в море. Этому судну
может быть разрешен лишь переход на ближайшую подходящую судоремонтную верфь.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., прибрежное государство может
принимать в соответствии с положениями Конвенции и другими нормами международного
права законы и правила в отношении сохранения окружающей среды прибрежного
государства и предотвращения, сокращения и сохранения под контролем ее загрязнения
(кроме проектирования, конструкции, комплектования экипажа или оборудования
иностранных судов). Если имеются явные основания считать, что судно, совершающее
плавание в территориальном море, нарушило эти законы и правила или применимые
международные нормы и стандарты, то прибрежное государство вправе потребовать у
данного судна информацию, предпринять фактическую инспекцию и даже возбудить
разбирательство, включая задержание судна, в соответствии со своими законами
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СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА
Терлецька Ю.О.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кандидат економічних наук, доцент
Ігнорування нереалізованих з різних причин інноваційних інфраструктурних програм
держав та регіонів породжує ризик повторення помилок, зроблених іншими учасниками
світового економічного процесу, однак, не врахованих українськими фахівцями-практиками.
Саме цей факт спонукає зосереджувати їхню увагу на необхідності дослідження та аналізу
історичних особливостей становлення та функціонування інноваційних інфраструктур країн
світу, а також еволюції чинників, які впливають на них та визначають загальний напрямок
подальшого розвитку.
Паркові структури є основним складовим елементом та своєрідним каркасом
інноваційної інфраструктури. У своєму розвитку вони пройшли через декілька історичних
етапів, періодизація яких науковцями проводиться з огляду на якісні та кількісні «стрибки» у
розвитку інноваційної інфраструктури у світовому масштабі.
1. Етап зародження концепції паркових структур та усвідомлення необхідності її
реалізації на практиці охоплює період з 1945 по 1950 роки. На цьому етапі відбулось
усвідомлення того, що отримати перевагу у змаганні країн післявоєнного періоду може
лише технологічно розвинена держава. Світ у стані війни виступив надконкурентним
середовищем, умови змагання в якому максимально загострилися та перейшли у крайню
форму - проведення військових дій. Уже в той час абсолютно очевидним було те, що війна
являє собою максимально жорстку, неприховану форму впливу одних держав на інші.
Такими ж формами впливу, однак, із значно нижчим рівнем жорсткості, є торгівля, політика
та культура. Економічна інтеракція буде максимально вигідною у тому випадку, коли вхідні
та вихідні торгівельні потоки для однієї із сторін набудуть однозначного спрямування.
Держава при цьому експортуватиме високі технології та інтелектуальні ресурси,
імпортуватиме стратегічні природні ресурси (в ідеалі – невідновлювальні, що дозволить
економити власний запас міцності і в подальшому стати монополістом чи мати можливість
у випадку виникнення потреби розірвати ланцюг постачання без особливих втрат для себе).
З часом нееквівалентний обмін забезпечить такий стан речей, за якого прибутки від
реалізації інтелектуального продукту повертатимуться у країну та виступатимуть ресурсом
динамізації власної інноваційної системи, ще більше поглиблюючи технологічний розрив із
рештою країн світу.
2. Етап появи перших наукових парків у США (1950-1970роки). Стримуючим
чинником на цьому етапі були умови, в яких питання розвитку інноваційної інфраструктури
ще не набули особливої актуальності. США мали незаперечний авторитет
світового технологічного лідера, а Японія та країни Європи були зайняті
відбудовою зруйнованих війною національних економік. Японці в основу
відродження власного промислового виробництва поклали принцип копіювання кращих
зразків іноземної техніки, що не потребувало вкладення значних інвестицій у наукові
дослідження та власні технологічні розробки. Однак, не слід забувати про вплив
кондратьєвських циклів на стан світової економіки. Саме 50-ті роки ХХ століття були
періодом економічного буму у США, адже на цей час припав розквіт четвертого
економічного укладу, який зародився перед початком другої Світової війни. Цей уклад ще не
вичерпав того потенціалу зростання, який сприяв процесу інвестування коштів у реальну
сферу економіки, а не у спекулятивний капітал. Крім того, зовнішньополітична кон'юнктура
не сприяла виникненню ситуації, яка б змогла активізувати процес проведення науково-
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технічних досліджень. Військова перевага країн блоку НАТО на той момент часу була
очевидною, а ділові стосунки з постачальниками стратегічних ресурсів, зокрема, з
мусульманськими країнами-експортерами нафти, довели до того, що НТП не набув контуру
розвитку ресурсо- та енергоощадливості, інформатизації та інтелектуалізації. Ці процеси
стали особливо актуальними у 70-х роках, коли Захід був поставлений в умови жорсткої
економії ресурсів.
3. Етап становлення концепції паркових структур припадає на 1980-1990 роки.
Характерною ознакою цього періоду є початок тиражування концепції паркових структур у
глобальному масштабі. До цього у розвинених країнах робилися спроби організувати власні
технопарки, наприклад, британський уряд створив таку структуру поблизу Кембриджу у
1972 році, однак, така практика не набула у той час системного характеру. На початку 80-их
років уряд Японії розробив масштабну програму розвитку технополісів – японського
варіанту технопарків, яким властиві були риси «міста науки та технологій». Для цього
необхідно було організувати приблизно 100 дослідницьких центрів, налагодити співпрацю як
між самими об'єктами інноваційної інфраструктури, так і з місцевою владою, розробити
систему координування діяльності технополісів, вибору наукових пріоритетів, впровадження
спільних досліджень. Власні паркові структури, хоча і не настільки інтенсивно, розробляли
також європейські країни такі, як Франція, Великобританія та Німеччина.
4. Період масового тиражування припадає на 1990-2000 роки. Для нього характерним
є поширення усвідомлення урядами багатьох держав (у тому числі і колишніх радянських
республік) того, що розвиток національної економіки може бути ефективним лише у тому
випадку, якщо в його основу буде покладено не екстенсивні, а інтенсивні принципи
розвитку, а проблема забезпечення якості та технологічності продукції переважатиме над її
кількісним виміром. У цей час з’являються нові високотехнологічні індустрії, набирає
обертів глобалізація та аутсорсинг, економічна ситуація у світі стрімко змінюється на
користь науково-технологічної спеціалізації високорозвинених країн та виробничоскладальної й ресурсозабезпечуючої спеціалізації країн, що розвиваються.
Зважаючи на реальні та економічно відчутні успіхи технопарків та венчурів США та
Великобританії, технополісів Японії, об'єктів інноваційних інфраструктур низки інших
розвинених держав, у світі поширювалося переконання, що саме інноваційна
інфраструктура, особливо паркові утворення, сприятимуть виникненню в економіці «точок
зростання», що базуються на новітніх технологіях. У нинішніх умовах господарювання у
більшості розвинутих країн світу технопарки є основними елементами інфраструктури, які
забезпечують функціонування інноваційної моделі національної
економіки. Свідчення
цього є те, що у країнах ЄС значну частину фінансування наукові парки отримують від
держави: у Великобританії ця сума становить 62% від загального обсягу фінансових вливань,
у Німеччині, Франції та Нідерландах – понад 70%, у Бельгії держава відшкодовує фактично
повний обсяг фінансування технопарків.
Провівши аналіз досвіду розвитку інноваційної інфраструктури, починаючи із
загальносвітового рівня та перейшовши на національний та регіональний рівень, слід
зауважити, що є сенс у тому, щоб окремо відзначити специфічні особливості моделей
інноваційної діяльності деяких країн. Насамперед, мова йде про світові держави-лідери у
сфері високих технологій, досвід яких є незаперечно цінним в міру досягнутого ними рівня
економічного розвитку, та який може слугувати Україні кінцевим орієнтиром, висхідною
точкою економічного розвитку у перспективі. Також варто виділити найбільш динамічні та
перспективні світові економіки, які є для нас зразком ефективного перетворення, якісного
«стрибка» в економіці та вказівником напряму, в якому слід рухатися державі з
трансформаційною економікою, що прагне утвердитися в якості технологічного лідера.
В умовах глобалізації відбувається тиражування найбільш успішних моделей
становлення та функціонування інноваційної інфраструктури в рамках світової економіки,
проте повного збігу інноваційних процедур у різних країнах не спостерігається. Це можна
пояснити наявністю значних відмінностей у їхніх внутрішніх соціальних, економічних,
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культурних, історичних, географічно-кліматичних умовах, а також наявністю зовнішньої
диференціації – місцем держави у світовому розподілі праці, рівнем її інтегрованості у
глобальну економіку та відповідними рейтингами у ній. Різниця між моделями полягає у
наявності різних наукових підходів до втілення таких характеристик інноваційної
інфраструктури, як: організаційно-правові форми реалізації об'єктів інноваційної
інфраструктури, механізм фінансування інноваційної діяльності, форми інтеграції та
характер кооперації, система трансферу технологій тощо.
Отже, викладене вище характеризує економічні закономірності, які актуалізують
необхідність існування та ефективного функціонування інноваційної інфраструктури,
сприяють виникненню окремих її складових, а також відображають загальну логіку розвитку
інноваційної діяльності. Практичний досвід свідчить про те, що у процесі становлення та
функціонування інноваційної діяльності різних країн світу існують специфічні відмінності,
зумовлені низкою чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, зокрема, рівнем
інтегрованості країни у загальносвітову й регіональну економіку та її місцем у світовому
розподілі праці.
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Тивоняк О.В.
Вище професійне училище № 36
с. Балин Хмельницької області
Державне управління — вид діяльності держави, здійснення управлінського
організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через
організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного
соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також
забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя,
створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є
складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади
як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.
У нашому контексті цікавим є один із різновидів соціального управління —
управління справами суспільства з боку держави, або державне управління. При цьому
нагадуємо, що слово сполучення «державне управління» ми вживаємо в широкому
розумінні, яке охоплює як управління з боку органів державної влади (державне управління
у вузькому розумінні), так і управління з боку органів місцевого самоврядування всіх рівнів.
Державне управління в широкому розумінні є синонімом публічного управління.
Явище управління загалом і державного управління зокрема є складним і
багатогранним. Саме тому не існує сталого, вичерпного та загальновизнаного визначення
державного управління. До визначення державного управління найчастіше підходять з
позиції реального змісту діяльності або форм, яких воно набирає і в яких діє.
Цілі та функції як держави, так і державного управління випливають із Конституції.
Управлінський характер і правова природа функцій держави зумовлюють набуття
державним управлінням таких специфічних ознак:
• у процесі його здійснення формуються і реалізуються цілі, завдання, функції,
інтереси держави та її суб’єктів, конституційні права, забезпечуються законні інтереси
громадян;
• функції управління виконують спеціальні суб’єкти, які формуються безпосередньо
державою або з її законодавчо визначеної волі (органи місцевого самоврядування), наділені
необхідними повноваженнями державно-владного характеру та функціюють у межах
компетенції, визначеної для них у відповідних правових актах;
• більшість варіантів управлінських зв’язків опосередковуються нормативними
актами.
Державне управління має політичний та адміністративний аспекти. Перший з них
полягає у формуванні цілей, другий — у здійсненні цілей. Умовно можна вести розмову про
політичне державне управління та адміністративне державне управління.
Враховуючи, що державне управління фактично означає управління справами
суспільства з метою досягнення юридично визнаних цілей, а також деякі особливості
державного управління, можна запропонувати такі загальні ознаки сучасного державного
управління, що в сукупності можна вважати структурованим широким визначенням
державного управління:
• державне управління — це соціальне, політичне явище, вид суспільної діяльності,
пов’язаної зі здійсненням державної влади в демократичній країні на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову;
• державне управління охоплює процеси визначення, формування цілей та їхнє
здійснення і має процесуальний характер;
• державне управління має політичний і адміністративний аспекти;
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• державне управління — це систематично здійснюваний цілеспрямований вплив
держави на суспільну систему загалом або на окремі її ланки, на стан і розвиток суспільних
процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою реалізації
державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, в
інтересах оптимального функціювання та розвитку держави;
• цілі та функції державного управління адекватні цілям, завданням і функціям
держави та становлять відповідні сукупності цілей, завдань і функцій держави, сформованих
політичною системою з урахуванням соціальноAекономічного та політичного стану
держави;
• цілі державного управління формуються політичною системою та реалізуються
механізмом держави через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці
органи як суб’єкти державного управління діють у межах компетенції, визначеної для них
Конституцією та законами України, а також у відповідних нормативних актах, і наділені
необхідними державно-владними повноваженнями;
• виконавчо-розпорядчу діяльність з реалізації зазначених цілей переважно
здійснюють державний апарат і органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм
повноважень;
• державний апарат формується на підставі законодавчих актів за дорученням
держави.
Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування є одним із засобів
здійснення управління з боку держави (як і саме державне управління), містять як об’єктивні
(необхідність виконання та/або забезпечення виконання функцій держави та її органів), так і
суб’єктивні (наявність здібностей, придатність до служби, професійна освіта тощо)
передумови свого формування. Відповідальність за зміст управління мають нести ті, хто є
суб’єктом управління. Суб’єктивне за змістом державне управління об’єктивно
детерміноване тими умовами й факторами, у межах яких воно функціонує.
Важливим також є те, що державне управління існує й для того, щоб пізнавати
громадські потреби й інтереси, оцінювати і структурувати їх, ставити цілі, розробляти
рішення та діяти з метою їхньої практичної реалізації.
Тому соціальний механізм формування та реалізації державного управління можна
зобразити єдиним ланцюгом взаємопов’язаних суспільних явищ, опосередкованим державою
як суб’єктом управління: потреби → інтереси → рішення → дії → → результати.
Явища держави та державного управління проходять історичну еволюцію, що змінює
їхнє змістовне наповнення. Із розвитком нових економічних, політичних і соціальних
відносин можуть змінюватися форми та методи управління, може підсилюватися важливість
одних функцій управління й ослаблюватися значення інших, а отже, може змінюватися й
характер функціювання державної служби. Так, зміцнення ринкових відносин, процеси
приватизації, акціонування, розвиток приватної власності, місцевого самоврядування
потребують регулювання з боку держави, що є об’єктивною потребою.
Специфіка державного управління як виду управління полягає в тому, що воно:
а) у своєму здійсненні спирається на владу — організаційну силу суспільства, здатну
до примусу;
б) поширює свій вплив на все суспільство, піддаючи управлінському впливові його
найважливіші явища, процеси та взаємозв’язки;
в) діє системно, поєднуючи функціювання таких структур, як механізм держави,
державний апарат, державну службу і публічні прояви суспільства.
Система державного управління за своєю структурою охоплює такі складові: суб’єкти
управління (управляючу систему) — взаємодію та взаємосприяння (управлінську
діяльність/процес) — суспільну систему (об’єкти управління), тобто сфери і галузі
суспільного життя.
У цій системі суб’єкт управління (держава) визначає державно-владний характер і
переважно правову форму взаємодії (управлінської діяльності), тобто певного роду суспільні
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відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв’язки поміж суб’єктами і
об’єктами управління. Тому державне управління має віддзеркалювати запити та потреби
суспільства. Саме на ідеологію побудови підконтрольної народові, прозорої системи
державного управління, зорієнтованої на якісне й ефективне надання населенню державних
послуг, спрямоване вдосконалення адміністративної системи на шляху України до
демократичної правової держави — української конституційної мети.
В інших країнах сформувалися дещо відмінні від українських погляди на державне
управління. Розглянемо європейську та американську системи бачення державного
управління.
Європейські погляди на державне управління. В європейських країнах державне
управління ґрунтується на традиціях статутного права, яке вводить його у площину
юридичної науки і практики. Державне управління в європейському підході — це підгалузь
права.
Особливістю, що виражає сутність європейської школи, є орієнтація на законодавство
та погляди французьких і німецьких науковців і практиків. У Франції одним із перших, хто
вжив термін «державне управління», був Александр Франсуа Вів’єн, праця якого «Нариси
про адміністрацію» вийшла друком у 1845 р. У своїх поглядах він протиставив науку
державного управління адміністративному праву, вилучивши її з останнього, що стало новим
підходом на той час. За німецького підходу, завдання та функції державного управління
також випливають із правових норм. Ці норми визначають межі влади, за допомогою якої
державне управління здійснює свої функції. Класик німецького адміністративного права
Отто Майєр у своїх працях обґрунтував теорію правової держави (тобто держави, в якій
править закон), яка визнає ідею верховенства права і в якій належним чином впорядковано
адміністративне право, яке визначає зміст і межі державного управління.
Американське бачення державного управління. В американському сприйнятті
державне управління є комплексною сферою відносин і складається з багатьох галузей знань
(економіки, організації, кібернетики, психології, соціології), сфокусованих на процесах і
функціях управління.
Американська концепція державного управління, що виросла з теорії і практики
промислового і фінансового менеджменту, на відміну від європейської моделі, спирається не
стільки на законодавчу базу, скільки на раціональність і доцільність прийняття тих чи інших
управлінських рішень. В американському підході державне управління наближено більше до
господарських методів управління, ніж до правових чи конституційних засад. Воно
спрямовується на розвиток високоформалізованого комплексу правил чи принципів для
керування діями — з тим, щоб отримати вкрай структуровану та базовану на правилах
систему, де правила знатимуть і розумітимуть ті, хто працює в уряді чи прагне заручитися
його підтримкою.
Як приклад американського розуміння державного управління можна навести два
таких визначення. «Традиційно, державне управління вважають виконавчим аспектом
урядування. Воно нібито складається з усіх тих видів діяльності, які потрібні для здійснення
курсу обраних посадових осіб, а також діяльності, яка асоціюється з розвитком цих курсів».
У дещо інакшому американському баченні державне управління має такі риси:
• є результатом спільних зусиль певної групи в контексті держави;
• охоплює всі три гілки влади — законодавчу, виконавчу і судову, а також їх
взаємозв’язок;
• виконує важливу роль у формуванні державної політики, а отже, є частиною
політичного процесу;
• істотно відрізняється від приватного управління;
• тісно пов’язано з численними приватними групами і окремими індивідами у
забезпеченні громадських послуг.
Отже, державне управління — явище універсальне, і притаманне всім без винятку
країнам. Однак його розуміння в різних країнах є неоднаковим і значною мірою
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відрізняється одне від одного. На його зміст впливають історичний і політичний досвід
народу певної країни, рівень її економічного та суспільно-політичного розвитку, національні
традиції, ментальність та багато інших чинників.
Список літератури:
1. Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанційного
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кожна фізична особа, яка офіційно працевлаштована і одержує зарплату має право на
оплату тимчасової непрацездатності, незалежно від того, настала вона під час роботи чи в
період відпустки. На державному рівні джерелом фінансування виплат допомоги з
тимчасової непрацездатності є єдиний соціальний внесок, який сплачують роботодавці при
нарахуванні заробітної плати своїм найманим працівникам.
Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [1, ст. 21] єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це консолідований страховий внесок
на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, страхування на випадок безробіття, який в обов'язковому порядку
сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалізації прав застрахованих осіб на
отримання страхових виплат (послуг) за соціальним страхуванням.
Тимчасова непрацездатність працівника підтверджується листком непрацездатності.
Згідно з Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності [2] листок
непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від
роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в
разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.
До останнього часу листки непрацездатності в Україні оформлялись лікуючим
лікарем в лікувальній установі на бланках суворої звітності. Але Постановою Кабінету
міністрів України від 17.04.2019 р. №328 було започатковано запровадження електронних
лікарняних. Остаточний перехід мав відбутись з 1.04.2020 року, але цього в силу різних
причин так і не сталось, хоча деякі медичні заклади почали тестувати дану систему.
Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та
надання інформації з нього» [3] визначає листок непрацездатності як оформлений і виданий
в порядку, визначеному МОЗ, за погодженням з Мінсоцполітики та Фондом соціального
страхування та зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності в
Реєстрі документ, що засвідчує тимчасову втрату працездатності та є єдиною підставою для
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах.
Таким чином, введення електронних лікарняних передбачає функціонування єдиного
реєстру лікарняних.
Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
[4], електронний реєстр листків непрацездатності - система накопичення, зберігання та
використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності.
Відповідно до Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності
[5], реєстр створюється з метою:
1.
Ведення оперативного обліку та контролю виданих та продовжених листків
непрацездатності закладами охорони здоров'я усіх форм власності;
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2.
Проведення постійного моніторингу захворюваності, поширеності хвороб з
подальшим плануванням комплексу профілактичних заходів.
В рамках запровадження реєстру Пенсійний фонд розробив інтерфейс на сайті фонду,
де лікар за допомогою свого електронного цифрового підпису може вносити інформацію про
пацієнта та його тимчасову непрацездатність. Далі в автоматичному режимі всім службам ця
інформація надається з бази даних Фонду. Це дозволить полегшити ведення лікарняного,
пришвидшить отримання інформації всім службам, допоможе точно та без помилок
отримувати повну інформацію для обробки та виплати, а також суттєво зменшить кількість
підробних листків непрацездатності. Коли у базі даних eHealth є інформація про пацієнта,
лікар зможе виписувати електронні лікарняні з мінімальною кількістю дій, що значно
зекономить час медпрацівників, та дозволить ефективніше опрацьовувати звернення
пацієнтів.
Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання
інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності для реалізації прав
застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок
коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та
продовження листків непрацездатності.
Правовою основою запровадження електронного лікарняного є Закон України «Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закон України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також
Закон України «Про електронні довірчі послуги» та деякі інші.
З розглянутого вище можна зробити ряд висновків:
1.
Листок тимчасової непрацездатності є підставою для звільнення працівника від
роботи в разі настання тимчасової непрацездатності, вагітності чи пологах з матеріальним
забезпеченням застрахованої особи.
2.
До 01.04.2020 року в Україні видавалися лише паперові варіанти листків
тимчасової непрацездатності, що суттєво знижувало швидкість роботи лікарів та органів, що
нараховують та виплачують допомогу.
3.
З появою такого поняття як електронний лікарняний відбудеться спрощення
ведення обліку нарахування та виплати лікарняних, зменшиться ризик підробки даних
документів та зміниться порядок надання і передачі відповідної інформації між
зацікавленими установами.
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Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Річка бере початок на невеликому болоті, що знаходиться біля с. Городок Бахмацького району
Чернігівської області і впадає лівобережною притокою в р. Десну на 82 км від гирла (рис. 1.2.1).
Довжина річки Остер становить 195 км, а загальна площа водозабору – 2,97 тис км2 . Басейн річки
представляє собою плоску рівнину, з невеликим ухилом на захід. Притоки маловодні і протікають в
заболочених долинах без чітко вираженого русла. Загальна кількість рік у басейні Остра 66, із них 9
річок довжиною 10 км і більше. Кількість малих річок, що впадають в Остер – 65, їх довжина – 509 км
(із них струмків менше 10 км – 382 км), густота річкової мережі – 0,24 довжини річок на км² площі
басейну. В басейні Остра розміщено 1 водосховище та 69 ставків.
Долина річки слабо виражена. Заплава заболочена, має стариці, є торфовища. Русло слабо
звивисте, майже на всьому протязі каналізоване, зрегульоване шлюзами й насосними станціями для
перекачування води з р. Десни через Остер у р. Трубіж (у літній період). В межах міста Ніжина русло її
облицьоване, через річку споруджені мости.
У верхній і нижній течії річка тече рівниною із слабо вираженими вододілами. Для долини
характерний горбистий рельєф. Тут зростають масиви змішаних лісів. У заболочених місцях очерет,
осока. На нижній ділянці долина має ширину 0,5-1,5 км зі схилами висотою 5-10 м. Правий ухил
крутий, лівий - дуже пологий. Заплава лугова, переважно двостороння, шириною 0,5-2,0 км. Поверхня
заплави нерівна, бугриста, посічена старицями і осушеними каналами. Під час весняного паводку
заплава затоплюється глибиною 0,2-0,8 м, строком на 3-5 тижнів, 1,5-3 місяці в багатоводні роки, в
багатоводні роки - глибиною 1-2 м на 1,5-3 місяці. Русло річки слабо звивисте, нерозгалужене.
Переважна ширина річки 8-15 м, найбільша - 20 м. Глибина річки в середній течії 0,3-0,5 м, а в нижній
1,0-1,5 м. Швидкість течії незначна (0,1-0,3 м/сек)

Рисунок 1. - Карта басейну річки Остер.
Дно р. Остер рівне, піщане, на перекатах замулене. Ухил річки 0,17 м/км.
Річка Остер, як і інші річки Чернігівської області відносяться до типу рівнинних і
характеризуються вираженим весняним водопіллям, літньою і осінньою меженню. Тривалість
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водопілля на річці складає від декількох днів до кількох тижнів. Живлення переважно снігове.
Характерною є весняна повінь; бувають і літні паводки. Льодостав з кінця листопада, початку грудня
до березня. Середній рівень витрат води складає на 27-кілометровій ділянці від гирла близько 3,2 м3/с.
Вздовж берегової лінії Остра розміщено 51 населений пункт. Основні міста на річці - м. Ніжин,
смт. Козелець, м. Остер [12]. Вода річки Остер використовується для господарсько-побутових потреб
та риборозведення.
Середня кількість опадів за рік становить 608 мм у м. Ніжин та 620 мм у м. Остер. Середня
кількість опадів за сезонами у м. Ніжин відповідно становить 130/128/218/132 мм, у м. Остер
відповідно становить 126/125/242/127 мм. Стійкий сніговий покрив спостерігається з 2 листопада по 9
лютого, висота снігового покриву коливається від 7 до 42 см. (середня - 19 см). Число днів зі сніговим
покривом - 95-110. Глибина промерзання ґрунту - від 24 до 141 см [5].
Льодостав триває з кінця листопада – початку грудня до березня. У останні роки льодовий
покрив Остра нестійкий.
Територія басейну Остра знаходиться в межах Дніпровсько – Донецької западини. Фундамент
тут залягає на глибині від 1.5 до 10 км. Осадові породи представлені відкладами палеозойської,
мезозойської та кайнозойської ер.
Серед гірських порід палеозойської ери домінують відклади девонського, кам’яновугільного і
пермського періодів. Відклади більш давніх кембрійського, ордовицького і силурійського періодів на
території дослідження майже відсутні.
З цього можна зробити висновок, що територія басейну річки Остер у першій половині
палеозойської ери знаходилась у континентальному режимі розвитку. Друга ж половина
палеозойської ери характеризувалась стабільністю морського басейну..
У девонському періоді проходило формування таких геологічних порід, як аргіліти, сланці,
пісковики, алевроліти, вапняки, доломіти, солі. Кам’яновугільний період характеризувався
інтенсивним формуванням сланців, аргілітів, пісковиків, алевролітів, вапняків та прошарків
вугілля[13].
У пермський час частіше відбувалось накопичення глини, гіпсу, кухонної та калійної солі,
пісків та пісковиків. Морський режим для басейну річки Остер, був характерний не лише протягом
другої половини палеозойської ери, а й у мезозойську та кайнозойську ери. Море відступило відносно
недавно (740 млн. р.) – у середньому палеогені (еоцені) кайнозойської ери.
Мезозойська група відкладів на даній території представлена гірськими породами тріасового,
юрського та крейдового періодів.
Для тріасового періоду найбільш характерними є верстви строкато-колірних глинистих порід,
пісковиків, пісків.
Серед відкладів юрського періоду домінують піски, глини, подекуди каолінисті пісковики і
алевроліти з прошарками глин.
Крейдовий період представлений товщами пісків, пісковиків, каолінистих глин, алевритів,
вапнуватих пісків, крейди та мергелів.
Кайнозойська група осадових відкладів охоплює породи палеогенового і четвертинного віку.
По всій території басейну річки Остра мають поширення відклади еоцен-олігоценового віку
Харківської серії палеогенового періоду. Вони представлені глауконіто-кварцевими пісками,
пісковиками, алевритами, глинами.
Більш давні осадові породи палеогенового періоду - бучацька та київська світи мають
фрагментарне поширення.
Відклади бучацької світи фіксуються лише у північній частині території дослідження. До них
належать піски різнозернисті, алеврити, глини та піски з фосфоритом. Осадові породи київської світим
а саме: мергелі, глини, алеврити та піски, мають більше поширення в межах басейну річки Остра[10].
Серед сучасних геологічних порід, які представлені відкладами четвертинного періоду,
найбільш поширеними є елювіальні, еолово-делювіальні водно-льодовикові, льодовикові та
алювіальні відклади річкових терас.
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Таблиця 1. - Основні гідрографічні характеристики р. Остер
Найменування характеристик
Розмірність
Значення
Тип річки
рівнинна
Розмір річки
мала/середня/велика
середня
Басейн
назва водного об’єкту
р. Дніпро
Місце витоку
Назва населеного пункту
с. Городок, Бахмацький р-н
Місце впадання
Назва населеного пункту
м. Остер, Козелецький р-н
Куди впадає
назва водного об’єкту
р. Десна
Права чи ліва притока
права/ліва
ліва
Основний тип живлення
сніговий
Точка впадання (від гирла)
км
82
Довжина
км
195
Площа водозбору
км 2
2970
Ширина долини на ніжній ділянці
км
0,5-1,5
Ширина річки: середня
м
8-15
найбільша
м
20
Глибина річки: в середній течії
м
0,3-0,5
в нижній течії
м
1,0-1,5
3
Середній рівень витрат води
м /с
3,2
Осушених земель з постійною
тис.га
32,6 тис. га
водопровідною мережею
Кількість притоків
шт
66
довжиною більше 10 км
шт. (%)
9 (13,6)
довжиною 10 км і менше
шт. (%)
57 (86,4)
Довжина річкової мережі:
км
509
із них річки 1 > 10 км
км
127
із них річки 1 <= 10 км
км
382
Коефіцієнт густоти річкової
км/км2
0,24
мережі
Кількість водосховищ у басейні
шт
1
річки
Кількість ставків у басейні річки
шт
69
Звивистість річки
слабо звивисте
Розгалуженість русла річки
нерозгалужене
Середня швидкість течії
м/сек
0,1-0,3
Середня температура линя
°С
+19
Максимальна місячна кількість
мм
245
опадів, м. Ніжин
Максимальна місячна кількість
мм
203
опадів, м. Остер
Середня кількість опадів за рік, м.
мм
608
Ніжин
Середня кількість опадів за рік, м.
мм
620
Остер
господарсько-побутові потреби
Призначення води
та риборозведення
- Остерська осушувальна
Кількість гідромеліоративних
система; - Трубізька
2 шт.
споруд
осушувально-зволожувальна
система

336

Вони поширені в межах басейну річки Остра і представлені пісками, суглинками з гравієм,
валунами кристалічних порід та викопними ґрунтами.
У басейні Остра мають місце алювіальні відклади заплав. Це, переважно, піски, скпіски,
суглинки і торф. На півночі і північному-заході території дослідження розміщуються досить значні
ділянки озерно-болотних відкладів, які представлені торфом, суглинком, мулом. Вона оточена
відкладами пісків, супісків і суглинків еолово-делювіального та алювіального походження, які
межують з алювіальними відкладами заплави Десни.
Основними видами корисних копали, є корисні копалини осадового походження: торф,
різноманітні глини, суглинки, піски. Для їхнього видобутку вздовж Річки Остер в наявності кар’єри,
відвали, насипи, залізниці, автошляхи.
Таким чином, можна зробити висновок, що на території басейну річки Остра, склалися
комфортні природні умови та будови та рельєфу, але нажаль створило сприятливі умови для розвитку
антропогенного навантаження.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Ткаченко С.Є.
к.е.н., доцент кафедри Економіки та маркетингу Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
(095 301 65 81, afina2701@gmail.com)
До кінця минулого століття відбулася консолідація інвестиційного простору в
результаті розподілу, перерозподілу і споживання ресурсів, активізації інвестиційної
діяльності транснаціональних структур, прискореного розвитку інститутів, що регулюють
світові інвестиційні потоки, а також зростання технічних можливостей реалізації завдань
сучасного рівня.
Механізм руху світових інвестиційних потоків, що беруть участь у відтворенні
валового продукту, являє собою систему, що постійно адаптується до мінливого зовнішнього
середовища. Її стійкість залежить від швидкості реакції на зміни зовнішніх чинників, що
впливають на неї. Коли цей процес призводить до порушення рівноваги підсистем,
включаються регулятори, що стимулюють процес розвитку всієї системи. При цьому слід
враховувати, що функціонування інвестиційних ресурсів відбувається в різних умовах і
процеси їх адаптації набувають більш складний характер.
Концентрація, що виникає в результаті змін умов функціонування ресурсів, веде до
зростання інвестицій на одних напрямах світової економіки і збільшення їх дефіциту - на
інших. Це призводить до формування нових явищ і тенденцій в світовому інвестиційному
процесі. В останнє десятиліття істотно посилили свій вплив на світове господарство
тенденції, що піддаються впливові глобалізації. Ці тенденції співвідносяться із загальними
закономірностями розвитку сучасного світового господарства, прямують в руслі формування
світової економіки, чутливі до світових процесів, що стають уніфікованими. У їхньому
складі зникають або знижують ступінь значущості такі показники, як географічна
сегментація, континентальна або регіональна прив'язка, зміна структури інвестицій,
походження джерел інвестування.
Посилюються чинники політичного, фінансовоекономічного та природно-екологічного змісту, а також ті, що пов'язані з процесом
організації світового господарства.
Нові тенденції розвитку світового інвестиційного процесу, на нашу думку, можна
було б структурувати за наступними спрямуваннями такими, як розвиток якості,
інституціоналізація світового господарства, протидія світовим викликам. Низка нових
тенденцій розвитку сучасного інвестиційного процесу спрямована на збереження або
примноження якісних параметрів економіки. Вони прямують в руслі самозбереження
основних світових господарюючих суб'єктів і розвитку позитивних взаємовідносин між ними
в складних соціально-політичних, технологічних і природних умовах сучасного світу.
На межі XX-XXI ст. нові тенденції розвитку світового інвестиційного процесу
здійснюють суттєвий вплив на формування зовнішнього по відношенню до національних
економік середовища, активно впливати на розвиток національних інвестиційних процесів.
Найбільш важливими є наступні тенденції: концентрація інвестиційних потоків на основних
напрямках світового технологічного розвитку; зростання інноваційного характеру капіталу,
що обумовлює структуру споживання інвестицій; посилення ліквідаційної функції
інвестицій. Представлені нижче положення дозволяють, на наш погляд, по-новому оцінити
сутність явищ, що відбуваються в світовій економіці за останнє десятиліття в умовах, коли
загальносвітові тенденції і конкурентна боротьба за місце у новій світовій ієрархії, що
складається, проявили себе з особливою гостротою і міжнародні інвестиції стали відігравати
в цьому процесі важливу роль.
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Аналіз переміщення капіталу в світовому господарстві дозволяє зробити висновок про
зосередження інвестиційних потоків на основних напрямках розвитку світового
господарства, активно впливають на умови перетворення сучасної макроекономіки. Збіг
напрямків інвестиційних потоків і розвитку загальносвітових тенденцій простежується як на
рівні властивих цим процесам явищ (утворення єдиного простору, уніфікація принципів,
норм, правил і умов розвитку, формування нової світової ієрархії, яка відповідає вимогам
глобалізації, переміщення реального сектора економіки в країни, що розвиваються тощо ),
так і на рівні керуючих інструментів (інститути міжнародного гарантування і страхування,
кредитна і фондова політика наднаціональних регулюючих структур, транснаціональних
кредитних організацій і корпорацій).
Посилення світового впливу на головних напрямках інвестування має прояв в
організації світового інвестиційного процесу, модифікації на основі здійснення антикризових
фінансових програм ринку позичкового капіталу, створення універсальних систем
стандартизації, посилення регулюючого впливу на ринок інвестицій міжнародних
фінансових інститутів.
В останнє десятиліття характерною рисою світового інвестиційного процесу стала
його спрямованість у капітал, що сприяє вирішенню проблем ресурсної конкуренції.
Дослідники виділяють нерівномірність доступу до природних, і перш за все, енергетичних
ресурсів, як важливу причину досягнень і криз, з якими людство зіткнулося на межі між
другим і третім тисячоліттями.
Ресурсний дефіцит і ресурсна конкуренція стали
найважливішими факторами розвитку сучасної світової економіки. Багато в чому це явище
пов'язане з діяльністю ТНК. Можна відзначити, що формування транснаціонального
капіталу призвело до такого стану, коли кожна з розвинених країн, що володіє двома-п'ятьма
фінансово-промисловими групами, що змагаються між собою, зосередила в своїх руках
величезні ресурси. Розширюється практика об'єднання декількох ТНК при реалізації
особливо великих проєктів. Більше половини світового виробництва товарів тривалого
користування, літаків, автомобілів, електронного устаткування контролюється п'ятьма
найбільшими ТНК. При цьому більшість найбільших ТНК зосереджено в обмеженій
кількості галузей. Ця обставина дозволяє зробити висновок не тільки про концентрацію
капіталу, а й про те, що ТНК і пов'язані з ними інвестиційні потоки орієнтовані в основному
на галузі, що володіють певними якісними характеристиками, до яких можна віднести
високотехнологічні галузі виробництва, що відрізняються високими вхідними бар'єрами, а
також великі об'єкти, що вимагають значних фінансово-матеріальних ресурсів для своєї
реалізації.
У цих галузях і сферах економіки ТНК використовуються такі конкурентні переваги,
як монополізація знань, технологій, інформації, отримання яких стає можливим завдяки
застосуванню корпоративних стратегій, заснованих на інтенсивних інвестиційних
технологіях.
До нових тенденцій розвитку світового інвестиційного процесу відноситься і
зростання інноваційного характеру інвестування, який змінює відносини, що складаються в
ланці "інвестор - одержувач фінансових коштів". Сучасний інвестиційний процес тісно
пов'язаний з інноваціями, які є найважливішою цільовою функцією інвестування. Інновації
забезпечують необхідну якість інвестицій, конкурентоспроможність вироблених на їх основі
товарів і послуг. Головним суб'єктом інноваційних устремлінь у конкурентних економіках,
що активно розвиваються, є підприємства. Світовий досвід показує, що найбільших успіхів
у господарському розвитку за останнє десятиліття досягають інноваційно-орієнтовані
підприємства, істотна частка активного персоналу яких здатна пропонувати інноваційні ідеї.
Основним мотивом, що спонукає значну групу суб'єктів світового господарства
приділяти увагу прикладним дослідженням і конкретним технологічним розробкам, є
прагнення в умовах зростаючої конкуренції зберегти свої позиції на світовому ринку
високих технологій.
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Забезпечуючи суспільне відтворення за допомогою формування і розвитку капіталу
інвестиційний процес, як і відтворювальний процес в цілому, спрямований на задоволення
зростаючих потреб людини. На цій основі він стимулює сукупний суспільний попит.
Одними з найважливіших напрямків стратегічного вибору, який поліпшує
міжнародну інвестиційну позицію будь-якої країни і ситуацію в інвестиційному секторі,
доцільно віднести:
інвестування проєктів інноваційного змісту, які забезпечують посилення
конкурентних позицій на світовому ринку (стратегічний перехід господарської системи на
інноваційний шлях розвитку), якісне зростання продуктивного капіталу;
зміну пріоритетів структурної інвестиційної політики (поступове скорочення
залежності економіки від світових цін на енергоресурси, вдосконалення експортно-імпортної
структури інвестицій, концентрація інвестиційних ресурсів на випуск продукції з високою
доданою вартістю, нарощування фінансування експорту інтелектуальних послуг);
надання інвестицій на створення передумов, що забезпечують перехід на нову
спеціалізацію участі України в міжнародному поділі праці з орієнтацією економіки країни на
роль однієї з інтелектуальних майстерень світу (спрямованість інвестиційних потоків в
інтелектуальну сферу, пошук балансу інтересів держави і корпорацій в цій області,
використання потенціалу ТНК);
створення сприятливого інвестиційного клімату, завершення формування
інституту власності, розвиток судової системи, встановлення балансу інтересів "влада бізнес - суспільство", зниження корупційного навантаження.
Пропоновані концептуальні підходи виходять з доцільності врахування об'єктивних
етапів нарощування промислових капіталів українських господарюючих суб'єктів, посилення
ролі інновацій в економічному розвитку, формування умов реалізації стратегії розвитку
інвестиційної сфери, а також прискорення процесу переходу від міжнародного статусу
"країни третього світу" до статусу одного з основних джерел світового інтелектуального
продукту.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ В ТРАНСФУЗИОННОЙ СЕТИ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ АКТА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧИ КРОВИ
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Резюме. В современном здравоохранении здоровье человека рассматривается как
существенная социально значимая проблема. При лечении ряда заболеваний применяется
переливание различных продуктов крови. Безопасные и эффективные компоненты крови для
медицинских нужд медицинских учреждений предоставляются путем добровольного и
бесплатного донорства крови. Деятельность каждого специалиста сети переливания крови
должна быть направлена на увеличение количества такого вида донорства. Цель: Изучить
роль медсестры в процессе донорства крови, проанализировать отношение общества к акту
донорства крови и предложить возможности для оптимизации конкретной сестринской
деятельности. Материал и методы: Для достижения целей исследования были разработаны
собственные инструменты для трех групп респондентов - Анкета для доноров крови, Анкета
для медсестер, работающих в сети переливания крови, Анкета для пациентов. Использовался
комплекс социологических и статистических методов - опросный, документальный,
исторический и статистический. Результаты: Проблемы в процессе донорства крови могут
привести к отказу от бесплатной сдачи крови для каждого пятого донора крови (20,09%) или
к осуществлению только родственного донорства крови (35,81%). Удовлетворенность донора
крови и его задержание для последующей сдачи крови прямо пропорциональны качеству
медицинской помощи в процессе донорства (92%).
Ключевые слова: донорство крови, медсестра, лечение, безвозмездный донор крови.
Введение. Донорство крови - это биосоциальное явление, в основе которого лежит
человек с его биологической и социальной природой. Человек участвует в этом явлении
двумя чертами своей сущности: как биологическое существо (здоровье, пол, возраст) он
отдает часть своей крови, а мотивы сдачи крови определяются характером социальноэкономической системы общества. [1].
Обеспечение медицинских потребностей лечебных учреждений безопасными и
эффективными компонентами крови обеспечивают структурные подразделения
трансфузионной гематологии. [3]. Медсестра может выполнять самостоятельную и по
назначению врача деятельность в рамках полученной квалификации и установленных
законом компетенций [2].
Материал и методы. Опрос проводился с использованием инструментов собственной
разработки для трех групп респондентов - Анкета с 22 вопросами, предназначенная для
доноров крови, Анкета с 17 вопросами для медсестер, работающих в сети переливания крови
и Анкета с 16 вопросами для изучения мнения пациентов о лечении которым вводили
продукты крови. Использовался набор социологических и статистических методов. Было
опрошено 514 респондентов, опрошенных в период с марта по сентябрь 2019 года.
Результаты и обсуждение. Главное правило работы медсестры в OTГ - хорошее
общение с кандидатами в доноры и реципиенты, а также с их родственниками. Чуть более
половины медсестер (55%) считают своим долгом информировать реципиентов и их
родственников о предоставлении доноров. В своей работе они отстаивают принцип, согласно
которому, когда пациент предоставляет доноров для лечения, ему предоставляются
необходимые продукты крови. Каждая четвертая медсестра не поддерживает данный
принцип работы (25%) (фиг. №1).
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Фиг. №1 Общение медсестры с реципиентами и их родственниками
Развитые коммуникативные навыки благодаря использованию различных методов и
средств способствуют повышению качества медицинской помощи. В процессе медицинского
общения важны умение наблюдать и вести разговор. Информация, которую медсестра
собирает во время общения, необходима как для ее деятельности, так и для активности всех
участников процесса донорства крови. Медсестра должна ответственно и критически
сообщать о собранной информации, чтобы она могла направить ее на улучшение качества
медицинской помощи в процессе донорства.
Большая доля опрошенных доноров, у которых процесс донорства прошел гладко
(79,48%). Небольшое количество подтвержденных проблем с медицинскими работниками
(10,48%). Меньшую часть также разделяют проблемы с общим здоровьем (8,73%) (фиг. № 2).

Фиг. № 2. Проблемы донорства крови (доноры)
Деятельность медсестры, вовлеченной в процесс сбора крови, должна быть
направлена на удовлетворение донора крови и предотвращение осложнений.
Профессиональное поведение побуждает медсестру развивать навыки правильного общения
и коммуникации. Строгое соблюдение стандартов качества - основа хорошей практики.
Качество медицинской помощи в процессе донорства может повлиять на желание донора
крови осуществить последующую сдачу крови. 1/5 опрошенных доноров поделились, что
если в процессе сдачи крови возникнет проблема - это приведет к отказу от последующей
сдачи крови (20,09%). Значительная часть из них заявили, что в случае возникновения
проблем в процессе донорства, они сделают последующую сдачу крови родственнику
(35,81%). Почти у половины доноров крови проблемная сдача крови не повлияет на их
желание сдавать кровь (42,79%), (Фиг. № 3).
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Фиг.№ 3. Последствия проблемного сбора крови
Медсестра, используя свое критическое мышление, должна четко сформулировать
цель своей деятельности в процессе сбора крови. Цель сестринского ухода в процессе сдачи
крови должна быть направлена на удовлетворение донора крови. Это обязательное условие
для последующей сдачи крови не только для нуждающегося родственника. Качество
оказания медицинской помощи при сдаче крови определяет включение донора в акции по
добровольной и безвозмездной сдаче крови.
Медсестра в процессе сдачи крови должна обладать высоким уровнем социального
интеллекта, поскольку донорство крови - это биосоциальное явление, и коммуникативные
навыки сочетаются с хорошими теоретическими знаниями.
Выводы
1. Обеспечение кровью, необходимой для спасения жизней, является глобальной
проблемой, и ее можно решить за счет увеличения числа безвозмездных и добровольных
доноров крови.
2. Акт донорства крови объединяет в себе специфические медицинские и
психосоциальные элементы формирования и поведения как отдельного человека, так и всего
общества.
3. Проблемы, возникающие в процессе сдачи крови, могут привести к отказу от
безвозмездной сдачи крови у каждого пятого донора крови (20,09%) или к осуществлению
только родственной сдачи крови (35,81%).
4. Удовлетворенность донора крови и его задержание для последующей сдачи крови
прямо пропорциональны качеству медицинской помощи в процессе сдачи крови (медсестры
92%).
Заключение
Роль медсестры в процессе сдачи крови имеет решающее значение для обеспечения
достаточного количества безопасной крови, используемой при гемотрансфузии.
Качественное медицинское обслуживание в процессе сдачи крови может способствовать
удовлетворению донора крови и его удержанию для последующей сдачи крови.
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ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Толстолік Л.М.
Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН
к.с.-г. н., с.н.с, зав. відділу селекції та сортовивчення
Нові сорти плодових культур повинні перевершувати існуючі за товарними і
смаковими якостями плодів, щоби бути цікавими для покупців. А для садоводів важливою
вимогою також є висока стійкість до негативних абіотичних та біотичних чинників. Це
особливо актуально, оскільки з кінця минулого століття спостерігаються певні зміни клімату,
що проявляється у підвищенні температури повітря і зменшенні кількості опадів, особливо
під час росту і достигання плодів, збільшенні частоти і сили весняних приморозків. Аналіз
погодних умов, що склалися протягом останніх 20 років на півдні степу України, виявив їх
особливості та відмітність від середніх багаторічних значень. Зими в цілому стали менш
холодними, але почастішали різкі перепади температури повітря – до 10-12 градусів за добу.
Посилилася континентальність клімату, зменшилася тривалість весни і осені. Практично
постійними стали весняні приморозки високої інтенсивності, особливо у період бутонізації
та цвітіння, від яких особливо потерпають сорти абрикоса. Посилення дії дестабілізуючих
чинників довкілля може викликати зниження врожайності і якості плодів, погіршення
загального стану рослин. Особливо уразливим до зміни кліматичних умов виявився абрикос.
Абрикос справедливо відносять до “стратегічних” культур. Його плоди містять
більшу частину елементів системи Д.І. Менделєєва, він цінується за скороплідність та
посухостійкість відмінні смакові та технологічні якості плодів. Північна межа промислових
насаджень проходить по лінії Київ – Житомир – Чернігів – Харків, а рекомендовано культуру
для вирощування переважно для степу України. Проте нерегулярність плодоношення, яка
пов’язана з впливом несприятливих біо- та абіотичних факторів навколишнього середовища,
є великим недоліком культури. Абрикос – теплолюбна культура південних широт з жарким
літом, малосніжною, короткою, без різких коливань температури зимою, без зворотних
морозів навесні. В умовах континентального клімату особливі ознаки абрикоса - короткий
період зимового спокою генеративних бруньок з дуже раннім весняним (а у нашій зоні –
навіть зимовим) їх пробудженням призводять до того, що генеративні бруньки абрикоса
частіше ніж інших культур пошкоджуються низькими температурами взимку та особливо під
час весняних приморозків. Нерівномірний розподіл опадів протягом вегетації спричиняє
грибні хвороби внаслідок перезволоження чи функціональні розлади за нестачі вологи. А
прохолодна та дощова погода під час цвітіння абрикоса заважає нормальному запиленню та
зав’язуванню плодів.
У «Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» станом
на 11.12.2020 знаходиться 11 сортів абрикоса, 10 з яких рекомендовано до вирощування у
степовій зоні України. Усі сорти української селекції. Серед сортів Реєстру у даний час – сім
сортів мелітопольської селекції, що становить 64% сортименту, хоч зареєстрованими у
різний час були дев’ять.
Із збільшенням попиту на плоди абрикоса десертного призначення змінюються і
вимоги до сортів. У першу чергу комерційні сорти мають відзначатися високими товарними
та споживчими якостями плодів. До того ж, враховуючи нестійкий температурний режим
зими півдня степу України, де сконцентровано промислове вирощування абрикоса,
важливою вимогою є підвищена зимостійкість генеративних бруньок.
У результаті вивчення колекції генофонду і конкурсного сортовипробування протягом
2011-2020 рр. виділені сорти і елітні форми, які не є зареєстрованими, але також, як і
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більшість сортів Держреєстру, виявилися у високій мірі адаптованими до комплексу
абіотичних і біотичних стресорів, що склався останнім часом у південному степу України.
Нижче наведена їх коротка характеристика.
РОБАДА (Robada) - сорт абрикоса канадської селекції ранньо-середнього строку
достигання (перша декада липня). Дерево середньоросле, цвіте у відносно пізні строки, що
дозволяє уникнути згубної дії весняних приморозків. Сорт самоплідний, стійкий до хвороб,
зимостійкий. Урожайність у молодому віці 5,5-7,0 т/га. Плоди округло-овальні, яскравопомаранчові, дуже привабливого зовнішнього вигляду, великі, середня маса 60-90 г. Мякоть
помаранчова, злитна, не хрящувата, солодко-кисла з сильним ароматом, дуже смачна, на
відміну від більшості інтродукованих сортів. Кісточка вільна, ядро солодке. Плоди
універсального призначення.
Достоїнствами сорту є висока товарність, добра транспортабельність навіть у стані
повної стиглості, відмінний смак плодів (дегустаційна оцінка – 4,7 бали за п’ятибальною
шкалою), а також відносно більша стійкість до весняних приморозків.
КРИМСЬКИЙ АМУР - сорт пізнього строку достигання, створений у Нікітському
ботанічному саду в результаті гібридизації сортів Виносливий та Ароматний. Автори –
Костіна К.Ф., Шолохов А.М. Дерево середньоросле з округлою кроною. Сорт зимостійкий, у
великій мірі стійкий до весняних приморозків, що є одним з його достоїнств у південній зоні
України у сучасних умовах, стійкий до моніліозу, самоплідний. Урожайність 7-9 т/га,
середня маса плодів – 68,4, максимальна – 91,7 г, плоди округлої форми, стиснуті з боків з
глибоким брюшним швом.
Сорт характеризується відмінними товарними, смаковими (дегустаційнв оцінка 4,9
бали) і технологічними якостями. Транспортабельність добра.
OD SHYMANSKIEGO – сорт абрикоса ранньо-середнього строку достигання - 23-29
червня. Зимостійкість генеративних бруньок висока. Стійкість до моніліального опіку і
клястероспоріозу висока. Строк цвітіння ранньо-середній, в середньому 16 квітня.
Урожайність щорічна, 7-10 т/га, максимальна -16 т/га. Плоди великі 69,4 г (максимальна маса
- 118,8 г), широкоовальні, симетричні, дещо стиснуті з боків, на дереві тримаються міцно.
Шкірочка яскраво-помаранчевого кольору з яскравим малиновим рум’янцем на половині
поверхні. М’якоть волокниста, соковита, солодко-кисла. Кісточка овальна, вільна, ядро
солодке. Дегустаційна оцінка - 4,7 бали.
Достоїнствами сорту є висока урожайність, великоплідність і висока товарність
плодів, а також підвищена стійкість до моніліального опіку, особливо у роки з вологою,
прохолодною весною.
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 12908 – елітна форма абрикоса надраннього строку достигання
селекції Мелітопольській дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН,
походження невідоме. Дерево середньоросле, цвіте у середньо-пізні строки, що дозволяє у
певній мірі зменшити негативний вплив весняних приморозків. Елітна форма самоплідна,
високостійка до моніліозу. Урожайність 8,4 т/га. Плоди округло-овальні, світло-жовті з
легким рум’янцем на сонячному боці, привабливого зовнішнього вигляду, вищого за
середній розміру, середня маса 50,1 г. М’якоть жовта, злитна, солодко-кисла, дуже смачна,
дегустаційна оцінка 4,7 бали. Кісточка вільна, ядро солодке.
Достоїнствами даного зразка є висока стійкість до моніліозу, зимостійкість
генеративних бруньок, ранній строк достигання плодів, висока врожайність і приємний смак.
А-20058 – елітна форма абрикоса раннього строку достигання отримана у
Мелітопольській дослідній станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН від
схрещування сортів Мелітопольський ранній та Масіс. Дерево середньоросле, цвіте у середні
строки. Елітна форма самоплідна, стійка до моніліозу. Урожайність 7,6 т/га. Плоди овальні,
дещо стиснуті з боків, яскраво-жовтого кольору, дуже привабливого зовнішнього вигляду,
вищого за середній розміру, середня маса 63,9 г. М’якоть ароматна, гармонійного смаку,
дегустаційна оцінка 4,6 бали. Кісточка вільна, ядро солодке.
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Достоїнствами цієї форми є висока зимостійкість генеративних бруньок, стійкість до
хвороб, ранній строк достигання і висока товарність плодів.
Виділені сорти і форми рекомендуються для широкої виробничої перевірки і можуть
бути резервом для оновлення сортименту абрикоса на півдні України.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Турсунов И.Э.
кандидат экономических наук, доцент, Каршинский инженерно-экономический
институт (КИЭИ), Узбекистан
Шукурова Ш.О.
магистрант, Каршинский инженерно-экономический институт (КИЭИ), Узбекистан
Современные тенденции развития мировой экономики тесно связаны с возрастанием
роли инновационных технологий и знаний в жизни общества. Экономика меняется,
становится более инновационной, а в основе этих изменений лежит использование новых
технологий, скоростных телекоммуникаций и трансформация системы образования. В этой
связи в процессе осуществления реформ требуется совершенствование и разработка новых
инструментов инновационного развития адаптированного современным условиям и
ориентированных для решения задач поставленных в Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Стратегия
действий реализуется в 5 этапов, каждый из которых предусматривает утверждение
отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с
объявляемым наименованием года. Объявление 2018 года Президентом Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым «Годом поддержки активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий» имеет большое значение для развития всех отраслей
экономики.
В целях обеспечения ускоренного инновационного развития всех отраслей
экономики
и
социальной
сферы,
недавно
было
образовано Министерство
инновационного развития Республики Узбекистан, В рамках Государственной
программы 2018 года предусмотрено освобождение от уплаты всех видов налогов и
обязательных платежей предприятий, занимающихся инновационной деятельностью;
создание условий для активизации финансовых институтов в инновационной
деятельности; обеспечение действенности правовых институтов в инновационной сфере.
В Узбекистане разработан проект закона «Об инновационной деятельности», в котором
предусмотрены
целевые
льготные
кредиты
как источники финансирования
инновационной деятельности, что явится стимулом для разработки новых инновационных
товаров и услуг. Документ предусматривает совершенствования системы государственного и
общественного строительства, обеспечения верховенства закона и дальнейшего
реформирования судебно-правовой системы, развития и либерализации экономики, а также
социальной сферы, и приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности,
религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики страны.
Государственная политика в Республике Узбекистан в отношении бизнеса
нацелена
на формирование
среднего
класса,
путем
развития
малого
предпринимательства, ориентированного на создание новых высокотехнологичных
производств с наибольшей добавленной стоимостью. Развития предпринимательства
определяется необходимостью активизации развития предпринимательства как одного из
условий скорейшего завершения рыночной трансформации отечественной экономики. В
системе
экономических
и
социальных
отношений
большинства
государств,
предпринимательство выполняет сегодня важнейшие функции. В этой сфере производится
основная часть валового внутреннего продукта, обеспечивается занятость большинства
работающего населения.
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Принимая во внимание тот факт, что развитие инновационной деятельности
является важнейшей составляющий в росте экономики, Узбекистан уделяет особое
внимание развитию инновационных процессов. Количество предприятий и организаций,
производящих инновационные товары, работы и услуги, увеличилось в 8 раз с 2010 по 2020
год с 289 до 2374 единиц. В 2020 году объем инновационных товаров, работ, услуг вырос в 8
раз, а затраты на инновации в 5 раз по сравнению с 2008 годом.
Как показывает зарубежный опыт, одним из наиболее распространенных
способов финансирования инновационной деятельности являются банковские кредиты.
Кредиты банков относятся к источникам заемных средств и выступают весомым
финансовым рычагом стимулирования и обеспечения инновационной деятельности. Так, в
2020 году доля затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации
составила за счет собственных средств - 45,9 процента (1180,0 млрд.сум), за счет
иностранного капитала - 12,2 процента (314,9 млрд.сум), за счет кредитов коммерческих
банков - 6,1 процента (157,3 млрд.сум) и за счет других средств -35,7 процентов (919,1
млрд.сум).
Главнем в данном вопросе является роль государства в регулировании
банковского кредитования инновационных процессов, который включает в себя создание
благоприятного экономического климата для их осуществления и обеспечения активного
и эффективного взаимодействия между банками и предприятиями малого бизнеса. В
практике зарубежных стран проводится политика, ориентированная на разработку системы
приоритетов и стимулов, которые бы направляли кредитные ресурсы на поддержку
инновационного развития. Внедрение такой системы требует осуществление следующих
мероприятия:
1) стимулирование государством создания специализированных инновационных
банков;
2) стимулирование государством создания фондов долгосрочного кредитования
банков путем установления соответствующих льгот по налогообложению средств,
направляемых на достижение технологических изменений. Экономически обоснованные
налоги, выполняя стимулирующую функцию, будут активизировать инвестиционноинновационные процессы;
3) дифференциация ставки налога на прибыль банков в зависимости от
направлений использования ресурсов – снижение ставки в случае направления ресурсов на
долгосрочное кредитование инновационных проектов;
4) создание системы льготного гарантирования банков, которые предоставляют
льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов по разработке и внедрению
инновационных продуктов;
5) внедрение механизма государственного страхования кредитов, предоставленных
предпринимателям, работающим в сфере разработки и внедрения высокотехнологичной
продукции;
6) поощрение банков при покупке акций предприятий, производящих
инновационный продукт, путем освобождения от налогообложения той части прибыли
банка, которая инвестируется в акции данных предприятий;
7) совершенствование правового регулирования залогового обеспечения кредитов,
направленных на развитие инновационной деятельности;
8) снижение нормы резервирования для банков, осуществляющих кредитование
инновационных проектов.
Реализация вышеприведенных рекомендаций приведет к тому, что в условиях
активного перехода на инновационную экономику, в ближайшем будущем спрос на
кредиты коммерческих банков станет приоритетным источником финансирования
инновационных проектов.
Инновационные риски банков. Исходя из мирового опыта можно сказать, что
расширение кредитования
банками инновационных
процессов влечет за собой
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возникновения определенных кредитных рисков для банков. В этой связи обоснована
необходимость выявления, оценки и учета банковских рисков, связанных с выдачей
кредитов на реализацию инновационных проектов. На основе анализа процессов
кредитования коммерческими банками инновационных проектов выявлено, что
необходимо учитывать риски, присущие самому инновационному проекту, риски
компании, реализующей данный проект, и кредитные риски коммерческого банка.
Кредитные риски коммерческого банка обусловлены, прежде всего, степенью
успешности реализации инновационного проекта и кредитоспособностью компании,
реализующей его. В связи с этим коммерческим банкам необходимо классифицировать
возможные риски от инновационной деятельности, которые в свою очередь могут
напрямую повлиять на возвратность выданных кредитов.
Риски при инновационной деятельности предпринимателей могут быть следующие:
Риск получения недостоверной информации о результатах научноисследовательских разработок / наличие патентов и других подтверждающих
документов;
Риск, связанный с неопределенностью оригинальности идеи создания
нового продукта – спорности авторских прав;
Риск, связанный с востребованностью нового продукта на рынке
аналогичных товаров;
Риск неполучения ожидаемых результатов, связанный с недостатком
наличия опыта внедрения научных разработок;
Риск неполноты и неточности данных проектной документации и
маркетингового исследования;
Риск юридической (правовой) незащищенности;
Этап (фаза) реализации инновационного проекта;
Ценовой риск, связанный с ростом затрат на научно-исследовательские
работы, а также ростом издержек в связи с изменением цен на ресурсы и материалы;
Риск неполноты и неточности данных о финансово-хозяйственной
деятельности компании;
Риск, связанный с уровнем надежности производственно-технологического
процесса производства нового товара;
Риск недостаточной квалификации кадров;
Риск, связанный с нестабильностью экономики;
Наличие договора на проведение НИР.
Указанные риски необходимо учитывать и классифицировать при рассмотрении
инновационных проектов для последующей оценки и управления ими. Выбор и
использование того или иного метода оценки риска банковского кредитования
инновационного проекта происходит по усмотрению банка. Главное условие – это
получение качественного анализа, на основе которого будет принято решение о
возможности кредитования рассматриваемого инновационного проекта.
Таким образом, в ускорении инновационного развития экономики большую роль
может сыграть банковское кредитование инновационных процессов. Однако, увеличение
финансирования банками инновационного развития экономики, нуждается в дальнейшем
его стимулировании со стороны государства и повышении квалификации персонала
банков, вовлеченных в проектное финансирование и управление рисками.
Список литературы:
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У сучасних умовах переходу до ринку землі грошова оцінка земель населених пунктів
здійснюється на основі витрат на освоєння та облаштування території з урахуванням:
- природно-кліматичних та інших інженерно-геологічних умов;
- адміністративно-ландшафтної та історико-культурної цінності;
- екологічного стану;
- функціонального призначення.
Процес районування території населених пунктів за економіко-планувальними
показниками передбачає: аналіз природно-планувальних особливостей території населеного
пункту як просторового базису досліджень; виділення земельно-оціночних одиниць, що
характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями з метою проведення
нормативної та грошової оцінки земель; об’єднання земельно-оціночних одиниць в
економіко-планувальні зони за ступенем цінності території та її функціональним
призначенням.
В основу грошової оцінки земель, як один з основним характеристик освоєнності
території населених пунктів, покладено витрати на освоєння та облаштування території,
норму прибутку і норму капіталізації доходу, функціональне використання та місце
розташування земельної ділянки. Організація робіт з грошової оцінки земель населених
пунктів покладається на Державний комітет України по земельних ресурсах. Грошова оцінка
земель населених пунктів здійснюється переважно проектними організаціями –
розробниками генеральних планів.
Головним в земельно-оціночній структуризації є встановлення відносної однорідності
території за рентоутворюючими факторами, котрі впливають на потенційну прибутковість та
інші соціально-економічні переваги від використання земель населених пунктів.
Сільськогосподарське виробництво має певні особливості розміщення і
територіальної спеціалізації. Ця галузь тісно пов'язана з географічною специфікою ґрунтовокліматичних ресурсів, що, як відомо, мають в Україні зональні особливості [1].
Якщо говорити про грошову оцінку сільського населеного пункту, однозначно можна
і треба виділити те, що села ще з минулих часів і досі є базою для сільського господарства.
Отже головну частку земельних ділянок відведено саме для господарювання – рослинництва,
тваринництва, а також дуже часто – для промисловості (в тому числі і фабричної). В окремих
регіонах села є центрами видобування корисних копалин або включають в себе території
природно-заповідного фонду. Чим вищі ці показники – тим вищими будуть показники
грошової оцінки земель.
Витрати на освоєння та облаштування території визначаються як повна відновна
вартість інженерної підготовки території, головних споруд і магістральних мереж
водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє
освітлення), слабострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість
санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожної мережі,
міського транспорту станом на початок року виконання оцінки.
Дані про їх вартість отримують в міській раді, житловій ремонтно-експлуатаційній
дільниці, комбінаті комунальних підприємств, управлінні протипаводкових та осушувальних
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систем, районному шляхо-ремонтному будівельному управлінні, управлінні по експлуатації
газового господарства, районному вузлі зв’язку, районному і міському відділах архітектури,
районному і міському відділах земельних ресурсів тощо.
Розміщення сільського господарства здійснюється з урахуванням багатьох факторів,
які поділяють на природні та економічні. Вони формують відповідні умови розвитку
сільського господарства і сприяють поглибленню суспільного поділу праці в
агропромисловому виробництві.
На даний час землевпорядкування на межі великих змін. Формування нових
адміністративно-територіальних одиниць в межах децентралізації, зняття мораторію на
продаж земель відіграють значну роль в сучасному землеустрої.
Завдяки процесу об’єднання сусідніх сіл та містечок створюється один населений
пункт – об’єднана територіальна громада (ОТГ). Переважно, в регіонах дослухаються до
думок громадян щодо того, які населені пункти потрібно об’єднувати, проте головним
чинником є той важливий економічний фактор, чи зможе громада себе забезпечити. Отже,
утворюється спільний бюджет, який витрачається на потреби населеного пункту. Тому,
доцільно стверджувати, що децентралізація позитивно впливає на розвиток невеликих
населених пунктів, адже за рахунок податків, які залишаються в громаді, а не «йдуть вище»,
можливо відбудувати та підтримувати як і інфраструктуру, так і промислові об’єкти.
Список літератури:
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Анис обыкновенный (Pimpinella anisum L.) - однолетнее травянистое растение,
произрастающее в Средиземноморье. Анис содержит эфирное масло (1-4%), кумарины,
флавоноиды и обладает антимикробными, противогрибковыми, инсектицидными и
антиоксидантными свойствами.
Получение БАВ путем экстракции из лекарственного растительного сырья
представляет собой сложный физико-химический процесс и зависит от ряда факторов, одним
из которых являются технологические параметры сырья: влажность, насыпной объем до и
после усадки, насыпная плотность до и после усадки, удельный вес, объемная плотность,
пористость, порозность, свободный объем слоя, коэффициент поглощения. Целью данной
работы стало установление основных технологических параметров травы аниса
обыкновенного.
Материалом исследования была трава аниса обыкновенного, заготовленная летом
2020 года в г. Харьков. Определение потери в массе при высушивании, насыпного объема до
и после усадки проводили в соответствии с Государственной Фармакопеей Украины (ГФУ),
2.2.32, 2.9.15, соответственно.
В сухой цилиндр помещали без уплотнения 10,0 г измельченного сырья. Фиксировали
объем, который занимает сырье (V0). Для определения насыпного объема после усадки
закрепляли цилиндр на подставке и проводили 10, 500, 1250 соскоков цилиндра и
фиксировали объемы V10, V500, V1250 с точностью до ближайшей отметки. Проводили 3
повтора и фиксировали среднее значение. Способность к усадке определяли по разнице
объемов до и после усадки сырья.
Насыпная плотность – это отношение массы измельченного сырья с естественной
влажностью к его полному объему, т.е. к объему, который занимает сырье вместе с порами
частиц и свободным пространством между ними. Для ее определения 10,0 г (точная навеска)
измельченного сырья помещали в сухой мерный цилиндр на 100,0 мл, слегка встряхивая (без
уплотнения) и определяли занимаемый им объем.
Также определяли насыпную плотность сырья после уплотнения его в мерном
цилиндре.
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Удельный вес определяется как отношение массы абсолютно сухого сырья к его
объему. Для определения 2,5 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу на
50,0 мл, снабженную обратным холодильником, заливали водой очищенной до метки 50,0 мл
и выдерживали на кипящей водяной бане в течение 2 ч, периодически перемешивая. Затем
колбу охлаждали до температуры 20°С и доводили объем водой очищенной до 50,0 мл.
Взвешивали колбу с сырьем и водой. Предварительно определяли массу колбы с водой.
Объемная плотность определяется как отношение массы неизмельченного сырья с
естественной влажностью к его полному объему с учетом пор, щелей и капилляров,
наполненных воздухом. Для ее определения 10,0 г (точная навеска) неизмельченного сырья
погружали в мерный цилиндр на 500,0 мл с водой очищенной (300,0 мл) и определяли объем.
По разнице объемов в мерном цилиндре определяли объем, который занимает 10,0 г сырья.
Пористость сырья характеризует величину внутреннего свободного пространства
частиц сырья и определяется как отношение разницы между удельным весом и объемной
плотностью сырья к его удельному весу.
Порозность является характеристикой свободного пространства между частицами
сырья. Определяется как отношение разницы между объемной плотностью и насыпной
плотностью сырья к его объемной плотности.
Свободный объем слоя сырья характеризует относительный объем свободного
пространства в единице сырья (внутреннее свободное пространство частиц и пространство
между частицами). Определяется как отношение разности между удельным весом и
насыпной плотностью сырья к его удельному весу.
Коэффициент поглощения (КП) характеризует количество растворителя,
заполняющего поры и межклеточное пространство в сырье и не извлекающегося из шрота.
Около 50,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу, заливали 500
мл экстрагента. Колбу с обратным холодильником нагревали на кипящей водяной бане в
течение 30 мин, затем охлаждали до температуры 20°С, после чего вытяжку фильтровали
через предварительно смоченный экстрагентом бумажный фильтр. Настаивание в
аналогичных условиях повторяли еще дважды. Коэффициент поглощения определяли как
отношение разницы объема растворителя, которым заливали сырье и объема слива после
экстракции к массе навески сырья.
В результате исследования определены основные технологические параметры травы
аниса обыкновенного: насыпной объем до и после усадки сырья, насыпная плотность до и
после усадки сырья, удельный вес, объемная плотность, пористость, порозность, свободный
объем слоя, коэффициент поглощения растворителя при использовании воды очищенной, 20
%, 40%, 60 % и 96 % спирта этилового и хлороформа (Таблица 1).
Установлено, что насыпной объем травы аниса обыкновенного при усадке
уменьшается с 70 мл до 58 мл, то есть на 17 %. Насыпная плотность после ее усадки
возрастает с 0,14 г/см3 до 0,17 г/см3.
Пористость и порозность имеют близкие значения. Меньшее значение коэффициента
поглощения имеет 96%-ный этиловый спирт, тогда как коэффициент поглощения 60%
этилового спирта больше. Применение полученных данных дает возможность повысить
эффективность получения экстракционных продуктов из травы аниса обыкновенного.
Таблица 1
Результаты определения основных технологических параметров травы аниса обыкновенного
Технологические параметры
Трава аниса обыкновенного
Потеря в массе при высушивании, %
6,85 ± 0,05
3
Насыпной объем до усадки, см
70 ± 2,33
Насыпной объем после усадки, см3
58 ± 1,52
3
Насыпная плотность до усадки, г/см
0,14 ± 0,03
3
Насыпная плотность после усадки, г/см
0,17 ± 0,02
Удельный вес, г/см3
1,31 ± 0,04
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Объемная плотность, г/см3
Пористость
Порозность
Свободный объем слоя
КП, вода очищенная, мл/г
КП, 20 % спирт этиловый, мл/г
КП, 40 % спирт этиловый, мл/г
КП, 60 % спирт этиловый, мл/г
КП, 96 % спирт этиловый, мл/г
КП, хлороформ, мл/г

0,40 ± 0,04
0,69 ± 0,03
0,65 ± 0,03
0,89 ± 0,04
4,0 ± 0,05
3,58 ± 0,04
3,76 ± 0,05
4,77 ± 0,07
2,79 ± 0,03
3,16 ± 0,02
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СКОРОСТЬ СТАРЕНИЯ ПРИ ТРУДЕ – ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА НА ЗДОРОВЬЕ
Устьянцев С.Л.
ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
г. Екатеринбург, Россия
E-mai: ustyantsev@ymrc.ru
Известно, что экономические потери предприятия, связанные с состоянием здоровья
его работников, не ограничиваются отсутствием их на рабочем месте по причине
заболеваний (морбидная форма экономических потерь). Есть и другая - преморбидная форма
экономических потерь, связанная с временным в течение трудовой смены ухудшением
здоровья трудящегося в виде снижения работоспособности физиологических систем от
ускоряющих старение организма превышения нормы рабочего напряжения и переутомления.
При этой форме потеря рабочего времени вызывается не отсутствием работника на
рабочем месте, а недостаточным заполнением рабочего времени профессиональной
деятельностью из-за спонтанного снижения лабильности функций у трудящегося. Указанная
преморбидная форма экономических потерь ассоциируется с медицинским понятием
«презентеизм», который обозначает потерю производительности работника во время
выполнения им обязанностей на рабочем месте по причине плохого самочувствия или
болезни 2. Нельзя исключать, что частый презентеизм ведет, наряду с ростом потери
рабочего времени на рабочем месте, не только к временной, но и к стойкой
нетрудоспособности, к развитию длительно, тяжело и с высокой скоростью старения (V)
организма
протекающих
нарушений
здоровья,
именуемых
профессионально
обусловленными и профессиональными заболеваниями. В связи с изложенным скорость
старения при труде нам представляется интегральным показателем влияния условий труда на
здоровье работника и показателем, способным уточнять оценку экономической
эффективности труда посредством включения в ее расчет состояния здоровья на рабочем
месте по показателю V.
Цель исследования заключалась в изучении информативности показателя скорости
старения трудящегося об условиях его труда по факторам тяжести и напряженности
профессиональной деятельности.
Материал и методики. Проводились сравнительные исследования ряда основных
физиологических показателей состояния здоровья работника при труде по их
информативности о тяжести и напряженности трудового процесса. Исследования
проводились на 80 мужчинах 20-59 лет со стажем работы в профессии 3-17 лет.
Исследовался труд в 12 основных профессиях ферросплавного и медеплавильного
производств. У не имеющих жалоб на состояние здоровья рабочих при выполнении ими
производственных трудовых операций измерялись: частота сердечных сокращений (ЧСС,
уд/мин), артериальное давление систолическое и диастолическое (АДС и АДД, мм Hg) с
применением тонометра Omron и пульсоксиметра MD 300; индекс массы миокарда левого
желудочка (ИММЛЖ) при УЗИ сердца аппаратом ACUSON 2000; минутный объем дыхания
(МОД, дм3) спирометром универсальным СУ-1, содержание кислорода (об.%) в альвеолах
легких в конце выдоха с применением газоанализатора OPTIMA-7 в комплекте со
спирометром СУ-1; температуру тела в подмышечной впадине и окружающего воздуха,
атмосферное давление; скорость старения организма (V, лет/календарный год) при
выполнении трудовых операций как частное от деления биологического возраста рабочих в
процессе труда на возраст хронологический. Биологический возраст определялся с помощью
определения энтропии () в организме, показатель которой учитывал ЧСС, АДС, АДД, АД
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среднее нормируемое, ИММЛЖ, содержание кислорода в альвеолярном воздухе,
температуру тела и окружающего воздуха, атмосферное давление при выполнении трудовых
операций 9, 10. Применение показателя энтропии () было обусловлено тем, что,
минимальной продукции энтропии живым организмом (согласно теоремы И. Р. Пригожина)
соответствует максимальному количеству поддерживающей гомеостаз свободной энергии и
наоборот, что отражает физиологическую стоимость им выполняемой работы [4, 8].
Тяжесть (Т) и напряженность (Н) труда измерялись и оценивались в классах и баллах
условий труда по методике с применением показателей ЧСС, МОД и величины вовлеченной
в трудовой процесс скелетной мышечной массы (М) 3. При статистической обработке
полученных данных достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента;
достоверность связи между количественными признаками - по коэффициенту корреляции
Пирсона (r).
Результаты исследования и их обсуждение. Из нижеприведенной таблицы видно, что
показатели ЧСС и МОД уступают показателю V в информативности о напряжении
дыхательной и сердечнососудистой систем организма при труде.
Таблица
Информативность основных физиологических показателей трудового процесса
Оценка условий труда
по факторам
трудового процесса,
выраженная в баллах
тяжесть труда (Т)
напряженность труда
(Н)
Т+Н

Коэффициенты корреляции оценки условий труда по факторам
трудового процесса с физиологическими показателями при труде
физиологические показатели
ЧСС
МОД
Скорость старения
организма (V)
0,36 (P>0,05)
0,54 (P<0,01)
0,49 (P<0,05)
0,49 (P<0,05)
0,27 (P>0,05)
0,44 (P<0,05)
0,63 (P<0,001)

0,65 (P<0,001)

0,75 (P<0,001)

Причем, если показатель МОД информативнее ЧСС в отношении тяжести труда, то
ЧСС - в отношении его напряженности, что согласуется с результатами, полученными в
исследованиях других авторов 1, 5, 6, ранее нашедших указанную специфичность этих
показателей в отражении ими вклада мышечных и нервно-эмоциональных нагрузок в общее
функциональное напряжение организма при труде. И такая специфичность этих средств
увеличивает их ценность для профилактики нарушения здоровья, вызываемого повышенным
расходом разнородных мышечного и нервно-эмоционального видов энергии в организме,
предоставлением возможности разрабатывать более совершенные методики изучения
условий труда вычленением из общих энергозатрат организма расхода энергии отдельно на
его мышечную и нервно-эмоциональную деятельность 7. Вместе с тем, результаты наших
исследований указывают на существование еще более информативного физиологического
показателя рабочего напряжения организма - скорости его старения. В отличие от
показателей ЧСС, МОД, которые характеризуют состояние организма по работе отдельных
его систем, и поэтому не способных информировать об итоге их содружественной
деятельности в достижении приспособительного результата, показатель скорости старения
организма информирует об итоговом результате работы различных его систем (сердечнососудистой, дыхательной) по измеренным параметрам их напряжения от реального
взаимодействия не только с окружающей средой, но и между собой. И, видимо, поэтому он
демонстрирует способность быть универсальным показателем состояния здоровья при
трудовых процессах. По полученным в исследовании результатам (см. таблицу) показатель
скорости старения организма имеет достоверные коэффициенты корреляции с оценками
тяжести и напряженности труда и, наибольшую связь, - с оценкой их сочетанного влияния на
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организм по сумме баллов Т и Н. Тем самым, показателем скорости старения человека на
рабочем месте измеряются истинные (индивидуальные) условия его труда, которые
формируются влиянием комплекса факторов трудового процесса на здоровье посредством
отражения этим показателем индивидуального расхода энергии для сохранения гомеостаза в
среде с заданной экономической эффективностью производства. Поэтому как условия труда,
так и его экономическую эффективность следует оценивать физиологическим методом, в том
числе с применением показателя скорости старения, поскольку они формируются не столько
исходящими
от
работодателя
внешними
(гигиеническими,
технологическими,
экономическими) обстоятельствами производства, сколько их взаимодействием с его
внутренними обстоятельствами,
носителем которых является физиологическое
функциональное состояние работника [1, 5, 6].
Выводы
1.
Скорость старения рабочего является интегральным информативным
показателем условий его труда и может существенно расширить базу средств исследования,
нормирования трудовых процессов и управления ими для снижения профессионального
риска здоровью.
2.
Высокая информативность показателя скорости старения организма в оценке
состояния здоровья человека при труде позволяет допустить его применение в сфере
экономического исследования трудовых процессов для разработки их медикоэкономического нормирования и повышения эффективности управления ими.
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Правова охорона секретних винаходів, корисних моделей і промислових зразків
включає нормативне регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі створенням,
реєстрацією і використанням зазначених об'єктів промислової власності. При цьому
регулювання суспільних відносин, пов'язаних з державною таємницею, утруднене через
відсутність зворотного зв'язку законотворчого процесу з практикою.
Законодавчі акти публікуються у відкритій пресі, а практика їх застосування носить
закритий характер за винятком скупих відомостей про судові рішення. Вивчення можливості
реалізації виключного права на секретні винаходи є нагальною проблемою, що вперше
виникла під історії нашої країни.
Акцентується, що охорона винаходів на території різних держав регулюється
положеннями внутрішнього патентного законодавства. В випадку, коду мова йде про
правове регулювання винаходів, територіальний принцип є ключовим. Технічні досягнення
визнаються в якості винаходів тільки в результаті прийняття рішення патентним відомством,
і права на винаходи виникають у будь-якої особи лише в разі видачі йому охоронного
документа [3, c. 32].
Стверджується, що патент на секретний винахід - це інструмент економіки ринку, що
має свої особливості, а введення його в економічний оборот утруднено режимом секретності.
Законодавець помилково застосував в щодо секретних винаходів конструкцію виняткового
права, яке є основою легальної монополії патентовласника на несекретних (Звичайне)
винахід. Адже по суті, особливості, встановлені в рамках правового регулювання виняткових
прав за патентом на секретне винаходи, майже повністю виключають дієвість зазначеної
схеми [1].
Відповідальність за обладнання приміщень для зберігання секретних документів та
секретної інформації охоронною сигналізацією несе командир військової частини. Контроль
за правильною експлуатацією системи охорони, її справністю здійснює начальник штабу
військової частини.
Ключі від металевих шаф, де зберігаються готівкові гроші, і печатки зберігаються у
начальника секретної частини. Для каси - у бухгалтера (по касових операціях), яким
забороняється залишати їх в умовних місцях, передавати стороннім особам або виготовляти
невраховані дублікати. Враховані дублікати ключів в опечатаних бухгалтером (по касових
операціях) пакетах, скриньках та ін. Зберігаються у командира військової частини [4, c. 64].
Стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи, в яких фіксуються
рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії,
забезпечення і регулювання діяльності федеральних органів державної влади, органів
державної влади суб'єктів України, підприємств, організацій та їх об'єднань незалежно від
форми власності та організаційно-правової форми.
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Власникові патенту на секретний винахід велику трудність становить повідомлення
третьої особи про свої права, оскільки при засекречування винаходу власник інформації бере
на себе зобов'язання щодо нерозповсюдження інформації або попереджається про
відповідальність за несанкціоноване поширення відомостей, що становлять державну
таємницю. Отже, патентовласникові треба або чекати розсекречення, або чекати дозволу від
органу влади, щоб мати можливість оповістити третя особа про свої права.
Якщо подивитися з цієї точки зору на зміст виключного права на секретний винахід,
включаючи використання запатентованого секретного винаходу в господарській діяльності,
то, по крайній мірі, при рекламі, а також при пропозиції до продажу і продажу, відбувається
поширення відомостей про винахід, який я використав в об'єкті , який вводиться в цивільний
оборот, при цьому можуть бути порушені зобов'язання щодо збереження державної таємниці
[1]. Але особливо це стосується правомочності розпорядження, зокрема, передачі
виключного права на секретний винахід шляхом поступки патенту або укладання
ліцензійних договорів на використання секретного винаходу іншим особам. Щоб не
допускати порушень режиму, кожне рішення має приймати відповідний державний орган.
Таким чином, щодо реалізації виключного права в режимі секретності формула
правового регулювання звучить так: «заборонено все, крім прямо дозволеного». Це означає,
що учасник правових відносин подібного типу може зробити тільки дії, які прямо дозволені
законом, а всі інші дії заборонені. Тобто в повному обсязі діє дозвільний тип правового
регулювання, властивий законодавству «Про державну таємницю». Таким чином, в умовах
дотримання режиму секретності замість підприємництва і конкуренції має місце державне
розподіл.
Отже, внутрішній розвиток країни і зовнішня обстановка зумовили необхідність
захисту певних видів інформації, а це, в свою чергу, змушувало державу реагувати вжиттям
адекватних заходів, в т. ч. створювати відповідні органи, що реалізували її політику у сфері
захисту інформації. Зміни пріоритетів у цій сфері призводили до зміни державної політики,
наслідком чого було виникнення або ліквідація певних органів, зміна їхньої структури та
функціональних обов’язків.
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На сьогодні відбуваються суттєві зміни в комунікаційній моделі освітнього процесу,
який дедалі більше деперсоніфікується, знеособлюється. На перший план виходить вже не
постать викладача як передавача суспільно важливої інформації, а можливість доступу до
певної інформації, тобто самоціллю стає інформація. Така зміна акценту на інформацію, по
суті, і є свідченням інформаційного суспільства, що приходить на зміну виробничому укладу
життя. Тут чітко усвідомлюваною та важливою постає загальновідома теза: «Хто володіє
інформацією, той володіє світом». Виходячи з вищевикладеного, метою нашого дослідження
є з'ясування новітніх змін у навчальному середовищі, зміни ролей у навчальному процесі.
Розробники електронного навчання [7] припускають, що подальший вплив інтернету
та онлайн-спілкування, поряд з Web 2.0 і удосконаленням мобільних технологій значно
вплине на освітню модель майбутнього: у центрі навчання перебуватиме учень, а не
викладач і установа. При цьому виникають дві крайні позиції: перше розуміння суб’єктної
ролі викладача-ментора, керівника навчального процесу; друга позиція – зменшення ролі
викладача аж до її зникнення. Суб’єктні ролі в навчальному процесі можуть змінитися до
такої міри, що реципієнти перейдуть із середовища отримання знань, контрольованого
викладачем і навчальним закладом, у власне інформаційне середовище, де самостійно
обиратимуть галузь, напрям знання, організовуватимуть просторово-часові умови його
отримання.
При цьому на перший план мають виходити нові компетенції, притаманні сучасному
студенту/учню: вміння самоорганізуватися, самодисциплінуватися, налагоджувати
комунікаційні зв’язки, а також орієнтуватися в швидкозмінному інформаційному потоці. На
перший план вийдуть власні запити, настанови, інтереси реципієнта, а не вибір та вимоги
навчального закладу, але й вимоги та претензії вже мусять бути спрямовані на головного
суб’єкта комунікації – учня.
На сьогодні новітні світові виклики якраз і продемонстрували подібні процеси:
вимушена потреба в самоізоляції через пандемію призвела до переходу освітнього процесу в
онлайн. Ми побачили та відчули на собі і процес деперсоніфікації навчального процесу, і
проблеми самоорганізації та самодисципліни кожного комуніката. Адже можна мати
безмежний доступ до інформації, бездоганно володіти інформаційними технологіями, проте
бракуватиме одного суттєвого нюансу – стимулу, про який говорили науковці-біхевіористи
або самостимулу для більш свідомих індивідуумів – і процес навчання буде зведений
нанівець. Виходячи з цього, знову набуває значущості роль та постать вчителя-комуніканта
як провідника до знань.
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У розвиток коннективістської теорії з’явились нові підходи, які почали називати
електронною педагогікою – це такі відгалуження, як парагогіка, хютагогіка, різоматична
теорія тощо.
Так, парагогіка нова теорія «горизонтальної» навчальної діяльності за моделлю
«рівний рівному». В основу парагогіки покладено принципи андрогогіки Ноулз (Knowles),
які передбачають «горизонтальне» навчання, тобто парагогіка вирішує завдання створення
необхідного навчального дискурсу рівноправними учасниками навчального процесу.
Парагогіка спрямована на підвищення ефективності як самостійної, так і організованої
навчальної діяльності у плані постановки цілей і самоконтролю, а також подальшу роль
аналітики в створенні удосконалених систем «горизонтального» взаємного навчання.
Ще одним прогресивним сучасним напрямом у педагогічній науці вважається
хьютагогіка, яка розуміється як самоосвіта дорослих упродовж всього життя. Як зазначають
дослідники, «на відміну від традиційної педагогіки, яка вивчає способи навчання, хьтагогіка
націлена на розвиток уміння навчатися у процесі оволодіння новою інформацією, розкриває
всі універсальні можливості навчання й не обмежує вибір методів, форм і технологій,
підкреслює нелінійний характер процесу навчання. Студенти можуть обирати найбільш
сприятливу форму: формальну чи неформальну освіту» [2, с. 54-65].
Теоретик концепції хьютагогіки C. Корнеліус (S. Cornelius) розробив модель гнучкого
прозорого навчання дорослих, цілями якого визначив: забезпечення гнучкості навчання;
сприяння незалежності та автономності навчання; забезпечення різноманітності форм та
стилів; підтримка спільного групового навчання.
Отже, на нашу думку, особливістю концепції хьтагогіки є гнучкий характер навчання.
Найбільш прийнятним цей метод вважають для дорослих людей, які хочуть поглибити та
оновити свої знання, оскільки вони вже самосвідомі, можуть чітко ставити цілі та бачити
перспективи свого навчання, тобто можуть самостійно керувати власною навчальною
діяльністю і бути співорганізаторами освітнього процесу. Бачимо, що саме в концепції
хьютагогіки чітко змінюються суб’єктні ролі викладача та студента. Студент та його запити
виходить на перший план, а викладач має лише допомогти окреслити потреби, надати
інформаційні ресурси, визначивши психолого-емоційні та фізичні можливості реципієнта,
адаптувати матеріал під нього. Студенти, у свою чергу, стають активними співтворцями
курсу, обираючи рівень, стиль та форму навчання. Змінюються також підходи до перевірки
та оцінювання набутих навичок та отриманих знань. На перший план виходить тренінгова
форма набуття навичок та самооцінка результатів своєї діяльності.
Особливістю сьогоднішнього розвитку науки, освіти сучасні дослідники вважають
конвергентність: «На теперішній час (на основі висновків міжнародних експертів)
вважається, що терміни „конвергенція технологій” й „конвергентні технології” є синонімами,
під якими слід розуміти широке коло процесів – від конвергенції самих технологій (і їхнього
впливу на інші технології) до конвергенції окремих наук і появи нових областей знань і
технологій, які в майбутньому будуть розвиватися за своїми власними траєкторіями» [3].
Електронна педагогіка якраз і є синергією попередніх педагогічних концепцій від
біхевіористської, конструктивістської до новітніх напрямів (парагогіка, андрагогіка,
хьтагогіка).
Підсумовуючи проаналізовані напрями бачимо, що в електронній педагогіці активно
можуть бути застосовані основи біхевіористики, побудовані на дихотомії «стимул-реакція»
(на прикладі тестів, вправ, завдань в електронному навчальному виданні).
Конструктивістська теорія із конструюванням власної інформаційної реальності
також мусить бути покладена в основу електронної педагогіки.
Усі новітні педагогічні концепції (парагогіка, андрагогіка, хьтагогіка) та їхні підходи
також можуть бути підґрунтям для електронної педагогіки: це і «горизонтальне навчання», і
самоосвіта, і практичний діяльнісний підхід до набуття навичок.
Висновки. Отже, основою електронної педагогіки вважаємо студентоцентричну
модель освітньої діяльності, в основі якої студент та його потреби, запити у набутті певних
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знань. Саме електронна педагогіка може забезпечити різнорівневий, індивідуальний підхід
до навчання, оскільки це може бути реалізовано в різнорівневих тестах, завданнях і навіть в
різнорівневому викладі матеріалу, що обумовлено на початку навчального курсу і закладено
в структуру електронного навчального видання.
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За сучасних умов підприємства повинні підвищувати ефективність діяльності, що
сприятиме покращенню стану національної економіки в цілому. Економічна нестабільність
викликає необхідність прийняття раціональних і зважених управлінських рішень та оцінки
впливу на середовище функціонування підприємства. Для цього суб’єктам господарювання
необхідно шукати оптимальне поєднання наявних економічних ресурсів з обсягом благ, що
виробляються за їх участю.
В умовах сьогодення перед вітчизняними підприємствами постає ціла низка питань,
що потребують узгодження зі світовою практикою управління господарською діяльністю.
Одним з таких питань є аналіз ділової активності підприємства, значення якого полягає у
формуванні економічно обґрунтованої оцінки ефективності використання ресурсів
підприємства та у виявленні резервів їх підвищення з метою прийняття виважених
оперативних управлінських рішень та формування стратегії розвитку.
В контексті важливості об’єктивної оцінки ділової активності невідкладною стає
розробка методичних і організаційних засад аналітичної системи, яка б стала засобом
формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень щодо формування,
раціональності розміщення та ефективності використання ресурсів підприємства.
Відтак, метою роботи є окреслення теоретичної сутності ділової активності та
виявлення необхідності управління нею в сучасних умовах господарювання підприємства.
Поняття ділової активності використовується в багатьох сферах діяльності суб’єктів
господарської діяльності, й на сьогодні в економічній літературі немає єдиної точки зору,
щодо економічного значення даного поняття. У широкому розумінні ділова активність
підприємства трактується як всі зусилля, спрямовані на просування підприємства на ринках
продукції, праці, капіталу. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей
термін розуміють вужче – як поточна виробнича й комерційна діяльність підприємства. У
цьому випадку словосполучення “ділова активність” являє собою, можливо, не цілком
вдалий переклад англомовного терміна “business activity”, який якраз і характеризує
відповідну групу коефіцієнтів з системи показників оцінки фінансового стану суб’єктів
підприємницької діяльності [1]. Визначення терміну «ділова активність» надається також і в
економічній енциклопедії, де «активність ділова – це економічна діяльність, яка
конкретизована у вигляді виробництва того або іншого товару або надання конкретної
форми послуг» [3].
Отже, проаналізувавши наявні точки зору щодо визначення поняття «ділова
активність» можна зробити висновок, що немає єдиного універсального визначення. Дійсно,
існуючі підходи до дефініції «ділова активність» підприємства здебільшого сконцентровані
на ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів;
характеризують якість управління; визначають можливості потенційного розвитку
підприємства; достатність його капіталу, а також конкурентоспроможність та освоєння
ринків збуту. Все це підтверджує складність універсального формулювання ділової
активності підприємства, бо повинна враховуватись характеристика переваг суб’єкта
господарювання, його здатність до розвитку за всіма видами діяльності, можливість
ефективного функціонування і досягнення цілей власників.
Безперечно, ділова активність відображає рівень ефективності використання
підприємством матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів і, водночас,
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характеризує ефективність прийнятих управлінських рішень на підприємстві. Можна
виділити кілька точок зору на об’єкт впливу ділової активності на розвиток підприємства[2]:
- з точки зору маркетингу ділова активність розглядається, як вивчення тенденцій
ділової активності відносять до найбільш типових завдань дослідників маркетингу і
вважають, що циклічність і сезонність ділової активності є показником привабливості
товару.
- з точки зору економічного аналізу ділову активність підприємства розглядають, як
швидкість за яку обертаються основні засоби підприємства.
- з боку макроекономіки термін використовується для характеристики окремих фаз
економічних циклів.[4]
На сьогодні стан сучасної економіки потребує від підприємств і організацій
інноваційних методів управління діляьністю, в основу яких мають бути покладені новітні
індикатори оцінки ефективності діяльності підприємства, одним із таких показників і є
рівень ділової активності підприємства.
На нашу думку процес управління діловою активністю можна визначити, як
управління господарською діяльністю певних макро - та мікроекономічних суб’єктів, що
спрямоване на забезпечення сталого розвитку цих суб’єктів і прийняття ними
найефективніших управлінських рішень. Підвищення показників ділової активності сприяє
сталому розвитку підприємства та забезпечення отримання максимального прибутку. Адже
підвищення прибутку буде означати розширення виробництва, збільшення каналів збуту та
освоєння інноваційних продуктів та вихід на нові ринки. Саме тому виникає потреба в
управлінні діловою активністю підприємства, використані найефективніших рішень в
досягненні поставлених цілей.
Кожне підприємство сьогодні повинно мати за мету вдосконалення процесу
управління діловою активністю. Досягнення цієї мети передбачає постановку та вирішення
таких завдань: визначення сутності та факторів ділової активності підприємства, вироблення
складу інструментарію управління діловою активністю, розробка концепції розвитку
управління діловою активністю, вдосконалення методики аналізу ділової активності,
розробка моделі
управління діловою активністю промислового підприємства.
Підсумовуючи вищевикладене можна відзначити, що поняття ділової активності
використовується на сьогодні в багатьох сферах, але немає єдиної точки зору, щодо
трактування суті даного поняття. Ділова активність підприємства відображає ефективність
використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів і також характеризує
ефективність прийнятих управлінських рішень на підприємстві.
Необхідність управління діловою активністю підприємства визначає те, що показники
ділової активності найкраще дають змогу визначити найефективніше вирішення проблеми, а
також дають змогу знайти можливості для оптимізації структури капіталу, що в свою чергу
дає можливість для покращення становища підприємства на ринку.
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СОЕДИНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ НА ТЕМУ МОРЕХОДСТВА
Халилова Рена Камил гызы
преподаватель
Азербайджанская государственная морская академия
В языковой картине каждой нации и народности в той или иной степени, но всегда
проявляются особенности каждой культурной и этнологической специфики. Известный
современный лингвист и литератор Г. Гачев зафиксировал, что «всё самое ценностное ярко,
полно и многосторонне выражается именно в родном языке. Языковые реалии ясно дают о
себе знать в его понятиях, на бытовом уровне и при этом не изглаживаются из его памяти [2,
с.55-56]. В частности, это находит своё выражение и во фразеологизмах на различные темы.
В настоящих тезисах мы попытаемся вкратце аккумулировать имеющиеся сведения о
наиболее распространённых в народе английских фразеологизмах на тему мореходства.
Насколько удаётся выяснить, это достаточно обширный пласт идиоматической
лексики. Тому есть несколько причин: во-первых, английские фразеологизмы с данной
семантикой представляют собой своеобразное слияние человека с природой, а корни такого
рода народно-мифологических воззрений уходят вглубь веков. Во-вторых, они на
протяжении веков определённым образом влияли на психологию этносов. В-третьих, их
постепенное «вживание» в народную среду, порою даже выходившее за рамки собственно
лексикона моряков, формировало черты национального характера людей различных
профессий, верований, миросозерцания. В-четвёртых, английские фразеологизмы позволяли
органично воссоединить историю, этнографию и географию, что, собственно говоря, и
является главной темой тезисов. А.В. Назаренко по этому поводу отмечал: «Природные и
пространственные параметры образуют некий «исторический храм» для народов; в его
пределах возникают, развиваются и совершенствуются любые нации и народности» [5, с.43].
Наконец, в пятых, не только лингвисты, но и филологи утверждают: в английской
художественной литературе (Д. Дефо, Дж. Свифт и другие) ещё на рубеже XVII-XVIII
столетий начала активно развиваться романтическая «морская» тема. Естественно, она
отразилась и в языке, в частности, во фразеологизмах.
Подобных примеров можно привести немало. Все они свидетельствуют о том, что в
английском языкознании на тему мореходства в разные эпохи образовались и затем стали
обиходными соответствующие фразеологизмы. Они ярко и образно отразили национальномаркированные концепты одного из языковых фрагментов британской картины мироздания.
Итак, в первую очередь укажем на географические факторы – островное изолированное
положение Британии. Поэтому и мореходство, играющее важнейшую роль в социальноэкономических отношениях с другими государствами мира, породило соответствующие
идиомы.
Например: «Boat» – «Шлюпка, судно, лодка или корабль» [1, с.83]. Находиться в
одной лодке с человеком – значит, по английским законам быть ближе к нему. Вспомним у
Джером К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», что означает – «брататься», быть в
крепкой морской дружбе» [3]. Отсюда фразеологизм: «Be in the same boat». (Дословно: «Быть
с кем-либо в одинаковой ситуации»). «All students were in the same boat.
В ряде научных исследований, включая работы видного азербайджанского лингвиста,
профессора Аслана Мамедли, рассматривалось влияние географических факторов на
британский менталитет [4]. Действительно, географический фактор сыграл большую роль в
чувственном восприятии англичан, чья жизнь в известной степени была связана с морем,
точнее, психологией моряков, их судьбой, бытом и традициями. К примеру, говоря о
характерных чертах типичных англичанин (есть даже по этому поводу специальный термин
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– «английскость»), возникают естественные ассоциации с чопорностью и педантичностью
отдельных представителей этой нации. Эту черту выражает фразеологизм с компонентом
«корабль» («ship») при топониме «Bristol»: «all shipshape and Bristol-fashion ‘in good order,
tidy, organized very well». С одной стороны, здесь присутствует географический фактор; с
другой – исторический, потому что ко времени создания этого фразеологизма Бристоль
являлся центральным пунктом пересечения морских торговых путей. Но, конечно, было бы
циничным утверждать, что только чопорность или педантичность характеризуют англичан.
Им присуще также аккуратность в ведении дел, обязательная тщательная подготовка к
какому-либо заданию. Так, в морской среде возникает идиома «The ship of the desert», в
которой метафорически переосмысляются функции английского государства. Фразеологизм
сопоставляется с «кораблём пустыни». «The ship of state». Вдумаемся в суть: государством
так же сложно управлять, как и кораблём в шторм. И в народной морской среде
соответственно возникает данный фразеологизм.
Исторический подход можно подметить, если обратиться к далёкой истории. Скажем,
«окунуться» в эпоху Римского лиценциата. Историкам хорошо известно, что римляне
нередко сжигали после сражений корабли, когда высаживались на территорию врага. С
какой же целью это делалось? Чтобы показать: мы погибнем или победим, третьего – не
дано. Отсюда и морской фразеологизм: «Don’t lost own house – that would be burning boats». –
Не теряйте дом свой, так как это возможно отрежет всяческие пути к вашему отступлению.
Тематически близок к данному фразеологизму и «упущение возможности» – «Miss the boat».
Перевод просторечного морского жаргона может быть и таким: «проворонить» что-либо.
Лингвист С.Е. Чернобай в одной из своих статей обнаруживает, что «некоторые
«морские фразеологизмы» могут обозначать соответствующие профессии». И приводит
характерные примеры, где географические факторы гармонично воссоединены с
историческими. «Go to sea» или «Follow the sea», что означает – «становиться моряком». Тот
же лингвист указывает на относительную несложность работы некоторых начинающих
моряков, то есть юнг. «Before the mast», что значит «исполнять функции простых матросов»
[6, с.180-181]. И т.д. Примечательно, что работа сплачивает моряков. Некоторые английские
фразеологизмы словно подчёркивают идею их солидарности. Например: «sail, row in the
same boat with somebody». «Действовать совместно, сообща, проводить работу с кем-либо»
Общее дело сплачивает моряков.
В истории английского мореходства имели место такие тяжёлые периоды, когда они
совместно вынуждены были подниматься на борьбу против своих притеснителей. Так
возникло идиоматического выражение – «black ship» - «чёрный корабль». Чёрный цвет,
понятно, имеет аналогию с трауром, это. «Black ship» как бы перешёл границы своего
устойчивого выражения, его семантика расширилась и идиома стала ассоциироваться не
только с «цветом смерти», или «кораблём смерти», своего рода «Летучим голландцем» как
предвестником гибели других кораблей. В действительности оно стало обозначать «корабль,
который рабочие в порту отказывались разгружать (то есть действовали сообща «в знак
всеобщей морской солидарности).
Как выясняется, у некоторых английских фразеологизмов на данную тему имелись не
только исторические, но и сугубо географические источники. Например, могли указывать на
географические объекты, морские просторы. Что такое, скажем «The four seas?» Для
непосвящённого человека это просто «четыре моря». На самом деле это устойчивое
выражение и он указывает на Великобританию, которую омывают четыре моря. (Северное,
Ирландское, Атлантический океан, пролив Ла-Манш). Отсюда отпочковалось и выражение
«The narrow seas», то есть проливы, которые отделяют Великобританию от Европы, с одной
стороны, Ирландию с прилегающими северными рубежами – с другой. В свою очередь
«Beyond the sea» - это значит за морем, в чужих краях, за границей и т.д. Таким образом, во
фразеологизмах на тему мореходства в английском языке мы наблюдаем удивительное
разнообразие исторических и географических факторов.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ НЕОФІЦІЙНИХ ІМЕНУВАНЬ
ШКОЛЯРІВ НЕРУШАЙСЬКОЇ ЗОШ I-IІІ СТУПЕНІВ ТАТАРБУНАРСЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ханецька А.О.
Прізвиська є не тільки ідентифікаційними знаками людини, що виділяють її з кола
інших, а й такими, що містять у собі мотиваційний текст, який передує появі неофіційного
найменування, тобто можуть бути пояснені, інтерпретовані в процесі мовлення у вигляді
розгорнутого тексту [1, с. 1].
Процес утворення прізвиська в шкільному середовищі відбувається різними
способами. Поширеним є спосіб словесних асоціацій [2, с. 12].
З. П. Нікуліна писала, що школярі найбільш активно утворюють асоціативні
прізвиська. Це пов’язано із віковими особливостями. Школярі молодшої та середньої школи
рухливі та жваві, завжди захоплюються всім яскравим, новим та незвичайним. Саме з цим і
пов’язана природа учнівських прізвиськ цього віку [7, с. 112].
З цього ж приводу Л. Крисін додає: «…Підліткам притаманне прагнення до гри, що
йде ще з дитинства. Підліток експериментує із словом, деформує його, а інколи й
переосмислює, вставляючи словосполучення, яких воно не потребує. На принципі цієї гри і
побудований шкільний жаргон. В ньому нема «тиранії правил», тому той, хто говорить,
часто користується скороченнями, спрощує слова і цілі словосполучення, максимально
використовуючи всі можливості, які надає система національної мови…» [ 3, с. 88].
Асоціативні прізвиська утворюються на основі різних антропонімів:
- особистих імен: Кукаріку від Петро;
- прізвищ: Карп від Рибаченко;
- імені по батькові: Чапай від Василь Іванович.
Такі асоціативні прізвиська мають велику експресивність та виразність, яка
притаманна мовленню школярів [2, с. 120].
В. А. Никонов звернув увагу на те, що шкільні прізвиська «потрібні як умовний знак
особливої маленької замкнутої корпорації» [6, с. 22].
Індивідуальні прізвиська школярів і дорослих різняться характером називання та
семантикою, тому їх можна поділити на три групи, які протиставляються в семантичному
відношенні.
1.
Оцінно-характеризуючі – дають особі певну характеристику за його
зовнішніми чи внутрішніми рисами: Чорна (за кольором волосся, Бик (за фізичними
властивостями), Шустрик (за характером);
2.
Генесіонімічні – характеризують особу, вказуючи на когось із родичів:
Джямичка (на діда казали Джяма), Кісточка (прізвисько батька), Хомяк ( від матері –
Хомячиха);
3.
Відпрізвищеві – називають особу, характеристика відсутня: Бабця від Бабенко,
Гладка від Гладченко.
Відпрізвищеві назви – особлива дитяча антропонімічна категорія, яка під впливом
вікового складника зменшується [ 7, с. 124].
Прізвиська, утворені від прізвищ, звичайно не містять в собі нічого образливого чи,
навпаки, приємного. Вони нейтральні, наближаються до імен і часто використовуються як
неповні імена на відміну від римованих прізвиськ. Іноді вищезгадані оніми містять і певну
оцінку (Курка – Курочка), але носії не відчувають дискомфорту при цьому. Бувають випадки,
коли носій сам пропонує «приклеїти» йому прізвисько, більше того – навіть подає варіанти
(Рулєт, Рулєтка замість Рулик).
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Широко використовуються в усному мовленні школярів ускладнені варіанти
відпрізвищевих прізвиськ із другим римованим компонентом: Лорка-Хлорка, ЖенькаЖменька. Римовані прізвиська, які частіше називають дражнилками, слугують для того, щоб
образити учня, щоб висміяти якусь його ваду або особливість зовнішності чи характеру.
Вони виконують емоційно-експресивну функцію.
З. Нікуліна, аналізуючи прізвиська школярів, говорить про те, що надання прізвиська
у шкільному середовищі залежить і від віку адресанта прізвиська і від віку адресата
[7, с. 113]. Дослідниця, порівнюючи прізвиська, поширені серед дорослого населення та
школярів, робить висновок про те, що індивідуальні прізвиська серед різних вікових груп
неоднакові.
Відантропонімні прізвиська школярів
У шкільному середовищі діють свої механізми виникнення прізвиськ. За характером
лексичної бази зібрані нами оніми поділяємо на відантропонімні та відапелятивні.
Досліджуючи прізвиська учнів 5-11 класів, помічаємо, що кількість відапелятивних назв від
класу до класу збільшується, оскільки дані іменування не лише ідентифікують особу, але і
дають їй певну характеристику.
Відантропонімні прізвиська школярів утворюються від:
- прізвища носіїв (однокомпонентні): Гладка від Гладченко, Панашка від Панагія
(деякий період часу у шкільному середовищі побутував варіант Панахида, проте, він надовго
не прижився), Залізо від Желізняк, Перець від Перетятко, Гаврик від Гаврушенко, Зіля від
Зельніченко, Мунька від Мунтян (деякий час був варіант Муня, довго не проіснував), Бабця
від Бабенко (звучить, як типове «дівчаче прізвисько», але носієм є хлопець), Птєнчік від
Птічкін, Кілька від Кошельник, Сироєжка від Сирота, Шлам-Шрам від Шламілов;
(двокомпонентні) Сіняєв-Свиняєв (прізвище Сіняєв, яке поповилося додатковою
характеристикою Свиняєв);
- імені носіїв (однокомпонентні): Роська, Мироська від Мирослава, Ванька,
Ванюшка від Іван, Стісік від Станіслав, Ілюшка від Ілля, Вовочка від Володимир, Женя від
Зайнеп; (двокомпонентні) Костик-Фостик, Женька-Жменька, Ванька-Штанька.
Серед дітей шкільного віку ми виокремили прізвиська, які вони «успадкували» від
своїх родичів: від батька, від матері, від діда, від бабусі, від сестри.
Оскільки, ці прізвиська мають походження від чоловічої лінії чи жіночої, то поділимо
їх на такі групи прізвиськ:
1) Патроніми:
– найменування за прізвиськом батька: Кісточка (від батька, який в дитинстві сильно
вдарився і вигукував слово «кісточка»), Бабадак (від вислову батька «Баба дак/так сказала»),
Манюня (батько мав міцну статуру і високий зріст, прізвисько має антонімічний характер) ,
Барбоскін (Барбос – від клички його собаки), Царьок (від назви риби – царьок), Бомбєй
(батько в дитинстві мріяв створити бомбу), Бульбиха (від Бульба), Кєрчік, Щебєля.
– за професією батька (Мерок – син мера, сільського голови; Попович – син попа,
священика) чи віросповіданням (Баптіст – батьки баптисти);
2) Пропатроніми:
– найменування від прізвиська діда: Джама (прізвисько молодшої сестри, від діда,
який на молдавську юшку казав не «дзяма», а «джяма»), Джямичка (прізвисько старшої
сестри), Пасьол (мотивацію не з’ясовано).
3) Проматроніми:
– найменування за іменем бабусі: Баба Оля (онук часто бігав до неї за порадами).
4) Найменування, успадковане від сестри: Кицька (старша сестра ще у початковій
школі грала роль кицьки, спочатку це прізвисько було надане старшій сестрі, згодом так
почали називати і молодшу).
У шкільному середовищі є схильність до «називання» учнів іменами героїв з
мультфільмів, анекдотів: Тортіла, Лєнівєц, Вовочка.
Відапелятивні прізвиська школярів
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Групу відапелятивних
прізвиськ складають оніми, мотивацією яких стали
характеристики носія за зовнішніми ознаками, родом діяльності, психічними рисами тощо.
1. Найчисельнішою є група іменувань, які надані носієві за зовнішніми ознаками.
Оскільки зазвичай школярі по-особливому сприймають незвичайні риси зовнішності чи вади
людини. У цій групі ми виділили підгрупи:
а) зовнішній вигляд в цілому: Жирний, Кабан, Пацючара (про товстих);
б) особливості окремих частин тіла:
- форма і величина: Мавпа, Обізянка (форма обличчя); Заєць, Кріль (розмір зубів);
Чебурашка, Лапоух, Лапшеніс (розмір вух); Кореєць (розріз очей);
- пігментація: Шоколадка, Циганка (смагляві); Білий, Рижий, Чорна, Каштанка
(колір волосся);
в) особливості зачіски, деталі одягу та аксесуари: Пухнаста, Патлата, Одуванчік,
Пудєль; Хвостик, Косичка, Колосок, Дулька, Кок (спосіб укладання волосся).
2. Наступною є група прізвиськ, мотивацією яких стали особливості поведінки,
характеру школяра: Кабан, Бик, Бичара (сильні); Поршень, Пегас, Моцик, Швендя, Пулька,
Шустрик (швидкі); Мужик – дівчина постійно лізе в бійку; Каратістка – дівчина хлопцям
постійно дає «копняка»; Підлиза, Шестьорка, Дємон (хитрі); Шестьорка (підлиза); Ботанік
Плюс, Умнік, Окєй Даша, Дибіл (розумові здібності); Баба Настя – дівчина постійно дає всім
поради, адже, за її словами, знає, як всім треба жити.
3. Улюблені заняття школяра: Футболіст, Тенісіст, Шахматіст.
4. Виділяємо невелику групу онімів, в основі мотивації яких лежать особливості
мовлення: Тьопа (улюблене слово); Баба Оля (часто повторював ці слова – хлопця
виховувала бабуся Оля, завжди бігав до неї за порадами); Рубєль (казав не «гривня», а
«рубєль»).
Не вдалося встановити мотивацію оніма Петя. Його носієм є дівчинка, через що
однокласники присвоїли їй дане ймення невідомо. В родині чоловіків з таким ім’ям та
прізвиськом зафіксовано не було.
За характером метафоричної номінації виділяємо:
1) безпосередню номінацію представляють прізвиська, які характеризують носія за
фізичними, психічними рисами, за особливостями мовлення, за захопленнями:
Патлата, Пухнаста, Пудєль, Бик, Кабан, Заєць, Мавпа, Мужик, Шустрик, Тенісіст,
Футболіст, Каратістка, Пулька, Дибіл, Поршень, Баба Настя, Підлиза, Тьопа.
2) до посередньої метафоричної можна віднести такі оніми, як: Дємон (завжди
сміється, прототип взятий з якогось фільму), Бетмен (хитрий).
3) безпосередню метонімічну номінацію представляють: Рубєль (казав не «гривня»,
а «рубєль»), Рапс (подія у рапсовому полі), Кицька (назва ролі стала прізвиськом), Жовтуха (
носив жовту форму на фізкультуру), Зільонка (розлив розчин зеленки).
Проаналізувавши неофіційні антропоніми школярів, виявили, що при формуванні
прізвиська велику роль відіграє вік як «називача», так і носія. Ми помітили, що більше
всього прізвиськ у школярів середньої школи, аніж в учнів старшого шкільного віку. До того
ж різниться характер цих прізвиськ.
Школярі 5-7 класів «приписують» в’їдливі, насмішкуваті часом навіть жорстокі
прізвиська. Їх мета – образити та висміяти дитину. Натомість в старших класах діти
підбирають прізвиська самостійно – такого роду найменування виконують розрізнювальну
функцію. Іноді в одному класі навчаються кілька дітей з однаковими іменами і прізвищами,
щоб якось виокремитись діти перероблюють власне ім’я на більш коротке чи на таке, яке
краще звучить, часом такі трансформації застосовують і для прізвища.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГ І ЧИТАННЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ YOUTUBE
Харитоненко О.І.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики,
xelena75@ukr.net, o.i.kharytonenko@npu.edu.ua
Протягом останнього десятиліття український сегмент YouTube збагатився і надалі
щодня поповнюється блогами, які в той чи інший спосіб презентують нам світ сучасної
книги і новітні практики читання, сприймання, обговорення літературних творів. Електронні
форми комунікації, вочевидь, не тільки не нівелюють наявні практики читання і
популяризації книги, вони, навпаки, доповнюють і збагачують їх. Мета цієї публікації –
окреслити основні напрямки розвитку YouTube-читачівства, описавши види і функції
найпопулярніших блогів такого типу.
Перша і найпотужніша група книжкових блогів пов’язана з діяльністю буктьюберів,
які створюють ресурси, присвячені виключно книгам і читанкарству. Найвідоміші з них:
Annika BookBlog, Imagination, «Книжкова дилерка» (раніше - Color Life), «Вишневий Цвіт»,
Gulbanu Bibicheva, «Твоя Полиця», A Woman Who Reads, Beauty and Gloom, Veronica's
Books. Призупинені, але цікаві: «Анатомія книги», Nata&Books, Valieyka about books,
TheBookOfEibon, «ВсіКниги», Яна Лозинська, Ксенія Шпак. Цю нішу заповнюють
здебільшого молоді люди, які захоплюються читанням і намагаються це захоплення
прищепити іншим. Всі вони по-різному мотивовані: одні прагнуть самореалізації та визнання
свого креативу, інші шукають спільноту для спілкування, треті щиро пропагують читання і
плекають просвітницькі ідеали, четверті вибудовують бізнес-стратегії, співпрацюючи з
видавництвами і намагаючись отримати прибутки від збільшення кількості підписників,
уподобань і переглядів. У їхніх «Списках відтворень» зазвичай багато рубрик. Одні
традиційні, з розпаковуваннями книжок, рецензіями, оглядами видань – за темою, новизною,
періодом виходу у світ тощо. Протягом останнього часу популярними стали також розмовиінтерв’ю буктьюберів із письменниками, представниками видавництв, науковцями, іншими
буктьюберами. Не частотними, але доволі цікавими є рубрики з оглядами видавництв,
бібліотек, книгарень. Унікальні рубрики – а такі теж є – дозволяють блогерам підкреслити
свою індивідуальність, виділити власний ресурс серед інших. Так, наприклад, Imagination
(Ірина Зеленчук) пропонує книжково-кулінарні відеосюжети – готує страви за рецептами,
описаними в творах художньої літератури. TheBookOfEibon (блог починався з YouTube,
зараз існує в найрізноманітніших форматах на різних інтернет-платформах) розповідає про
цікаві для нього самого моменти з книг, обмежуючи розповідь тридцятьма секундами і
доповнюючи її власними ілюстраціями. Ці короткі відео не завжди інформативні, але точно
цікаві, вони інтригують і створюють своєрідну рекламу творові чи виданню.
У межах першої групи варто відзначити окрему, особливу нішу – книжкові блоги для
дітей (наприклад, «Барабілка», «Планета казок»). На таких ресурсах, крім усього того, про
що вже йшлося, є відео і аудіо з читанням творів уголос, авторськими читаннями, зустрічами
з авторами. Рубрики дозволяють зорієнтуватися, в яких випадках і яким саме читачам варто
ознайомитися з тим чи іншим твором. Так, «Планета казок», наприклад, пропонує такі
рубрики: «Казки Джулії Дональдсон», «Аудіоказки про транспорт – Казки для хлопчиків»,
«Збірки казок – Казки на ніч», «Казки про принцес», «Терапевтичні казки для дітей», «Казки
та оповідання Носова» тощо.
Друга група книжкових ресурсів пов’язана з блогерами, провідна діяльність яких не
стосується світу книг. Заглиблені в царину політики і суспільного життя, вони все-таки
створюють рубрики про читання і для читців (наприклад, «Моя книга (Данило Яневський
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рекомендує)» на skrypin.ua; «Читанка» Т. Микитенко на Ragulivna; «НачиталаШоу»
А. Іванової на ISLND TV; «Літературний журнал Leport» і «Віршотека» на UKRLIFE.TV).
Прикметно, що особливої популярності такі рубрики від відомих блогерів набули в період
вимушеної самоізоляції людей під час пандемії. У звичайних умовах приводом для
популяризації книжності стають намагання відволіктися від скандального світу політичних
буднів, долучитися до пошуку справжніх і вічних сенсів. Як і в попередньому випадку, тут
трапляються розгорнуті та мінірецензії, читання вголос, огляди книг, рекомендації щодо
вибору в читанні, обговорення користі читання і особливостей літературного процесу. Однак
особливою рисою таких ресурсів є те, що в них книга чи літературний твір здебільшого не є
самодостатнім об’єктом обговорення, вони стають переважно приводом розкрити якусь
тему, подискутувати щодо якихось суспільно значущих проблем.
Третю групу книжкових блогів пропонують нам видавництва і бібліотеки (наприклад,
«Видавництво Старого Лева», «Видавництво книг «Лілія», «Видавництво Ранок», «Vivat
Видавництво», «Видавництво Наш формат», «Дитяча бібліотека філія No 5» тощо).
Природно, крім рецензій, оглядів, інтерв’ю з письменниками, тут акцентується увага на
виробничих процесах, книжковій продукції чи особливостях книжкових фондів.
До четвертої групи відносимо блоги, спрямовані на навчання чи просвітництво
(наприклад, «Твоя підпільна гуманітарка», «Пані вчителька», «Татьяна Murkat»). Вони
допомагають глядачам розібратися в цікавих фактах історії літератури і літературознавства;
підготуватися до іспитів, ознайомившись із детальним переказом творів за програмою;
вивчати українську мову, слухаючи аудіозаписи творів.
Таким чином, YouTube відкриває широкі можливості для популяризації літератури,
книг, різних практик читання. Підхоплюючи закордонні тренди, дедалі більше блогерів в
Україні долучаються до цієї справи. Крім того, так само більше глядачів і слухачів
виявляють готовність сприймати такий контент.
Список літератури:
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СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ТВОРЧІ НАДБАННЯ У ПОЄДНАННІ З УКРАЇНСЬКОЮ
ЛІТЕРАТУРОЮ
Харитюк І.В.
Викладач основ сценічного та екранного мистецтва, української мови та літератури
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Нова українська школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.
Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток суспільства
породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною
компетентністю, чого можна досягнути лише шляхом інтегрування суміжних дисциплін.
Комплексне застосування знань із різних предметів – це закономірність сучасного життя,
важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому.
Інтегрування в сучасній освіті – це не лише дієвий засіб структурування змісту й
систематизації навчального процесу в органічних зв’язках, а й здатність поєднати ціннісні
орієнтації різних наук.
Театральне мистецтво як і будь-яке інше в своїй основі, здавна виявляло дві
протилежні тенденції: з одного боку до диференціації, з іншого – до інтеграції [1, с. 279].
Сценічне мистецтво висловлюється як в просторі, так і в часі, тому художньоестетичний фактор єднання можна простежити в поєднанні із рядом суміжних дисциплін:
літературою, музикою, народознавством, історією, етнографією, фольклором і навіть
релігієзнавством.
Отож, простежимо роль інтеграційної складової при вивченні дисципліни «Основи
сценічного та екранного мистецтва» у поєднанні з українською літературою в аспекті
компаративістики.
Порівняльне літературознавство визнає факт, що цим мистецтвам, незважаючи на
різницю їхніх засобів і техніки, властива схожість і що існують не тільки паралелі,
породжувані загальним духом різних епох, а й часто прямі впливи одного мистецтва на інше.
Зауважимо, що література – це словесне мистецтво, але його художня мова не
вичерпується вербальним рівнем, його зміст виражається словесними засобами, але не
зводиться до словесного вираження. Мистецтва різняться своїм «будівельним матеріалом»,
але в кожну епоху вони створюють ансамбль, якому властива спільна векторність руху,
спільні закономірності й інтенції на естетико-художньому рівні [2, с. 29].
Такий своєрідний ансамбль було створено студентами 141 групи Коростишівського
педагогічного коледжу імені І. Я. Франка. Адже формування предметних компетенцій
студентів неможливо здійснювати без застосування знань суміжних дисциплін, тобто
реалізації міжпредметних зв'язків.
Серед лінгвістичних дисциплін, запропонованих для вивчення в коледжі виділяють як
основні, так і додаткові. Основні дисципліни забезпечують знання із даних предметів,
формування комплексу ЗУН, проте на сьогодні не спроможні забезпечити реалізацію
поставлених завдань. На допомогу тут можуть прийти додаткові дисципліни: «Основи
сценічного й екранного мистецтва», «Вступ до спеціальності», «Педагогічна майстерність»,
«Дитяча література з основами культури і техніки мовлення», «Сучасна українська мова з
практикумом», які мають забезпечити надолуження втрачених можливостей у вивченні
основних дисциплін.
Удосконалення навчального процесу вимагає постійного пошуку нового, передового в
реалізації державних стандартів з підготовки висококваліфікованих кадрів молодших
спеціалістів. Використання міжпредметних зв'язків сьогодні стоїть чи не на першому місці у
методиці викладання дисциплін. Тому студенти, об’єднавшись у літературно-мистецьку
студію «Любисток», поєднали у своїй діяльності літературу і сцену. Це дало можливість їм
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навчитись «розуміти простір» сцени. Якщо література закодовує зоровий образ текстуально,
пропонуючи читачеві роль інтерпретатора, звертаючись до його уяви, досвіду та знань, то
театр демонструє візуальне глядачеві, і розкодовує закладене значення, трактуючи мову руху
в просторі, демонструючи пошук рішень на сцені [3, с. 28].
Попри наявність важких для сценічного втілення візуальних елементів, учасники
студії «Любисток» по-своєму розкодували зміст повісті «Кайдашева сім’я» І. НечуяЛевицького, проживши її на сцені.
У своїй постановці вони відходять від етнографічних канонів, і від надмірної
деталізації: замість сільської хати на сцені – символічна декорація, замість праці – її імітація,
замість свійських тварин і птиці – переодягнені в них актори. За допомогою яскравого
українського одягу, бутафорних атрибутів та декорацій, виконаних із різних матеріалів,
передався епохальний дух твору. Таким чином, глядач асоціює побачене із власним
візуальним досвідом, отже, конфлікт твору перестає сприйматися як щось минуле, віддалене
в часі. Кожен глядач стає учасником подій, що відбуваються на сцені, виникає тісний
емоційний зв'язок між акторами та глядачами. Лише синтез цих мистецтв дає можливість
візуалізувати події, прожити їх, розкрити характер героїв саме так, як в реальній дійсності –
через систему вчинків, емоційні стани, процеси мислення тощо [3, с. 30].
Отож, педагогічна інтеграція – це доцільно організований зв'язок однотипних частин і
елементів змісту, форм і методів навчання в рамках освітньої системи коледжу, що веде до
саморозвитку особистості вчителя початкових класів в нових органічних взаємозв’язках.
Список літератури:
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ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Хильман Л.В.
Скуратович А.Л.
Белорусский государственный университет
Основная цель образования – подготовка молодого поколения к будущему, к
появлению новых возможностей в жизни и их рациональному использованию.
В современных условиях выпускник ВУЗа должен обладать не только
профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и иметь определенный набор
лидерских качеств, которые позволят ему, молодому специалисту, успешно реализовать свои
лидерские задатки в практической деятельности. В этой связи необходимым является
наличие такого обучения в высшей школе, где бы в полной мере использовались социальновоспитательные условия учебного процесса, содействующие формированию лидерских
качеств в профессиональной деятельности студентов.
Лидерство, как один из наиболее существенных и значимых процессов социального
управления, играет очень важную роль в любой деятельности людей.
Одним из насущных и все еще актуальных вопросов остается вопрос о том, как и
когда нужно формировать качества лидера. Личностные качества лидера, заложенные в
человеке еще изначально, либо сформированные позже, в школьном возрасте, могут быть
развиты и на последующих ступенях жизни, а именно, во время обучения в учреждении
высшего образования. Ведь, являясь кадровым ресурсом общества, молодое поколение
студентов, в большинстве своем, имеет стремление проявить себя в полной мере, а также
сформировать наиболее востребованные для текущего момента социальные и
профессиональные качества, которые бы понадобились при поступлении на работу, и
сделали конкурентоспособными на рынке труда.
В Беларуси, проблема формирования и развития лидерских качеств у студентов
является весьма актуальной. Для развития лидерских качеств, особенно у учащейся
молодежи, на базе некоторых университетов, институтов, и других учебных заведений
создаются, так называемые, «Школы лидеров», где обучают правильному пониманию
лидерства или правилам координирования и общения с людьми, кроме того, в некоторых
учреждениях высшего образования вводятся и читаются различные курсы о лидерстве, где
приводятся основные идеи о нем, а также дается справка основных терминов данного
феномена. Хотелось бы выделить основные критерии выявления лидеров.
Каждый человек может определить свою и чужую пригодность к лидерству с
помощью следующих критериев:
1) самокритичность и, главное, непрерывное самосовершенствование.
2) ориентация на служение другим.
3) излучение положительной энергии, доброжелательность и уклонение от восприятия
отрицательной энергии и конфликтов.
4) вера в других и внушение им этого.
5) рациональное распределение времени и усилий.
6) внутренняя уверенность, оптимизм, свежий взгляд на события, восприятие жизни
как приключения.
7) толерантность (терпимость), поощрение и использование разнообразия мнений и
подходов, признание заслуг других и их равного права па самовыражение. [1, с. 15].
Известный психолог В. А. Татенко выделяет несколько критериев оценки лидерства
[2, c. 94]:
1. Стремление вести за собой. «Быть лидером – значит указывать путь другим –
лучший, самый короткий, самый безопасный». Лидер, по мнению учёного, не только
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направляет и ведёт своих последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи не
просто идут за лидером, но и хотят идти за ним.
2. Мотивация первенства. Для того, чтобы стать лидером, не достаточно быть
первым. Первенство предусматривает лучшие, чем у других, жизненные результаты, что
является следствием усилий человека, которые демонстрируют его профессионализм,
компетентность, способности, таланты и другие выдающиеся качества.
3. Влиятельность. По мнению учёного, чтобы стать лидером и вести людей за собой,
нужно быть влиятельным человеком. Во-первых, это человек, наделённый определённой
властью. Во-вторых, влияние этого человека не получено извне (от государства или
общества), а приобретено самостоятельно.
4. Погружённость и влюблённость в своё дело. Лидер умеет отличить своё призвание
от различных увлечений. Для лидера «мотив деятельности соответствует самой
деятельности».
5. Компетентность и креативность. Учёный считает, что лидером становится человек,
который хорошо разбирается в своём деле и использует творческий подход в решении
проблемных вопросов и ситуаций.
6. Психологическая надёжность. Это способность, по словам учёного, поддерживать
необходимый уровень «Я хочу», «Я могу» и «Я должен» в различных, особо напряжённых
ситуациях жизнедеятельности.
В. А. Татенко отмечает, что у лидеров, в основном, сочетаются высокий уровень
притязаний, высокая самооценка с высокой требовательностью к себе и ко всему, что
касается групповых ценностей и целей. Также автор выражает интересную мысль, что
настоящий лидер свободен от зависти и умеет искренне радоваться успехам других.
Настоящий лидер хочет учиться, приобретать опыт, совершенствовать свои умения и
навыки.
Исследования, проведённые психологами в США, выявили основные характеристики,
которыми должен обладать лидер: активность, способность творчески решать проблему,
способность критично рассуждать, способность улавливать новые взаимоотношения в
группе, легкость вербального восприятия, гибкость мышления, способность мотивировать к
действию других людей. [3]
Для проведения занятий по формированию и развитию лидерских качеств у студентов
учреждения высшего образования, необходимо придерживаться следующего положения, а
именно, эффективными средствами развития лидерских качеств являются групповые и
индивидуальные занятия с практической наполненностью необходимым педагогическим,
психологическим и методическим материалом (сопутствующие средства), а обретение
индивидом успешного лидерского опыта в моделируемых педагогических проблемных
ситуациях (ведущие средства), способствует комплексному развитию лидерских качеств,
повышает мотивацию к лидерству, формирует лидерский образ и авторитет в глазах группы.
Педагогические проблемные ситуации должны быть:
– индивидуально-лидерские ситуации направлены на развитие способностей
использования природных задатков лидера, презентовать себя, реализовать или
мобилизовать свой лидерский потенциал;
– управленческо-лидерские ситуации направлены на развитие способности влияния на
других людей, совершенствование умений ставить цели и определять пути их достижения в
сфере внутригрупповых отношений;
– коммуникативно-прогностические ситуации направлены на развитие способностей
выстраивания продуктивных деловых и эмоциональных взаимоотношений, раскрытия и
использования потенциала других .В целом, совокупность всех педагогических средств
(ведущие и сопутствующие) в ходе подготовки студентов-лидеров, нацелена на практическое
обеспечение процесса формирования и развития лидерских качеств в образовательном
процессе.
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Существует множество теорий лидерства, но достигнуть единого
понимания и
различных его аспектов не удалось до сих пор, что еще раз подчеркивает уникальность этого
явления и значимость для понимания многих сторон социальной жизни людей.
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ім. акад. Д.К. Заболотного
Сьогодні розвиток системи освіти визнано однією з основних цілей державної
політики. Одним з найважливіших питань в нашому житті є докорінна зміна системи освіти,
підвищення її до рівня сучасних вимог. З перших днів незалежності розвиток системи освіти
визнано одним із пріоритетів державної політики. Оновлення суспільства, розвиток і
перспективи нашого життя, доля результатів проведених реформ, незалежність республіки і
формування соціально-економічної політики відповідно з ринковою економікою - все це
тісно пов'язано з проблемою підготовки висококваліфікованих фахівців. Одним з основних
принципів реалізації національної навчальної програми є перепідготовка вчителів та
інструкторів для реформування структури і змісту системи освіти, координація діяльності
освітніх установ з підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців,
впровадження педагогічних технологій, педагогічних інновацій в освітній процес. Однак
передові педагогічні технології та інновації не входять автоматично в систему освіти. Це
процес, який залежить від роботи вчителя і його мотивації.
Неможливо зробити крок вперед в освіті без зміни діяльності викладача, без
підвищення його відповідальності і активності. Сьогодні в результаті появи нового
наукового напрямку в галузі педагогіки - ідеї педагогічної інновації та оновлення освітнього
процесу, нового напрямку в педагогічній діяльності педагогів - поняття «інноваційна
діяльність викладача».
Інноваційна діяльність передбачає творчий підхід викладача до придбання існуючих
форм і засобів професійного розвитку. Слід також визнати, що стабільні і загальноприйняті
наукові ідеї і класифікації інновацій в освіті та інноваційної педагогічної діяльності ще не
сформувалися ідеально. Однією з основних причин цього є складний розрив між
орієнтованими на освіту системами наукових знань. Ще більшою причиною є розрив між
освітніми знаннями і практичною педагогічною діяльністю.
Інноваційна діяльність - це безперервна робота на основі інновацій, яка формується і
вдосконалюється протягом тривалого періоду часу. Виходячи з поглядів вчених-педагогів,
які вивчили особливості інноваційної діяльності вчителя, можна вважати такі основні ознаки
інноваційної діяльності:
- прагнення опанувати філософією творчої діяльності;
- оволодіння методами педагогічного дослідження;
- вміння створювати авторські концепції;
- вміти планувати і проводити експериментальні роботи;
- вміти застосовувати досвід інших дослідників і викладачів;
- співпраця з колегами;
- вміння обмінюватися ідеями та надавати методичну допомогу;
- запобігання і усунення конфліктів;
- шукати інновації і адаптувати їх до своїх умов.
«Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на вирішення складних проблем,
що виникають в результаті несумісності традиційних норм з новими соціальними вимогами
або зіткнення новосформованої норми практики з існуючою нормою» стверджував
Козак Л.В. Інноваційна діяльність є важливою частиною практики і теорії, системою дій
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соціальних суб'єктів, спрямованої на підвищення якості соціокультурного об'єкта, яка
заснована не тільки на здатності вирішувати певні проблеми, але і на мотиваційному
дистанційному навчанні для вирішення проблем в будь-якій ситуації [1]. Сучасний розвиток
інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) входить в усі аспекти людської діяльності,
особливо, таких як освіта, виробництво, медицина, надання послуг і т.д.
Основною проблемою в дистанційному навчанні є наочне ілюстрування. Що маємо на
увазі під «наочним ілюструванням»? З підвищенням етапу навчання засвоюються більш
абстрактні поняття. Широко вживаними словами в занятті є «припустимо», «уявімо собі», а
як все це здійснити на практиці в інтернеті зазвичай замовчується.
Другою проблемою проведення заняття є класичний спосіб проведення занять, тобто
крейдою на руках у дошки все заняття.
Одним з рішень цих проблем є активне застосування засобів ІКТ. Таким засобам
можна віднести застосування інтерактивних дошок, проведення занять за допомогою
мультимедійних проекторів, (яке ось уже кілька років практикується в нашому коледжі), а
також різних навчальних прикладних програм.
Використання мультимедійних проекторів має такі переваги:
-інформаційна ємність – можливість в одній презентації розмістити великий обсяг
графічної, текстової, звукової інформації;
- компактність - для презентації можна використовувати різні типи сучасних носіїв,
що вирізняються малим розміром і зручністю;
- емоційна привабливість – презентації надають можливість подати інформацію не
лише в зручній для сприйняття послідовності;
- наочність – презентація унаочнює, конкретизує чи обґрунтовує певні теоретичні
положення;
- мобільність – загалом для презентації достатньо носія й комп’ютера, тобто вона
може демонструватися в різних умовах;
- інтерактивність – можливість безпосередньо впливати на хід презентації;
- використання контролюючої частини у вигляді питань, тестів, перевірочних завдань;
Крім того використовуються напрямки комп'ютерних технологій в дистанційному
навчанні, а це:
- використання електронних підручників і навчальних програм для самостійного
вивчення теми або для контролю знань учнів;
- використання таких програм як google classtime, classroom, meet та інші.
Супровід лекції мультимедійними презентаціями значною мірою концентрує увагу
студентської аудиторії, стимулює запам’ятовування навчального матеріалу, а також дає
можливість збільшення обсягу викладу інформації.
У вивченні зарубіжної літератури засобами новітніх технологій варто зупинитися на
аудіокнигах, які, вважаємо, доцільно використовувати, по-перше, насамперед, як еталонне
прочитання художнього твору, по-друге, значна кількість студентів замінює традиційну
форму читання художнього твору прослуховуванням аудіокниг. Щоправда, практика
викладання зарубіжної літератури демонструє, що у процесі аналізу художнього твору в цієї
групи студентів виникає ряд труднощів, зокрема відсутність навичок «безпосереднього
спілкування» з художнім текстом (розкривається у невмінні своєчасно знайти потрібну
цитату чи епізод), зменшення так званого «занурення» в художній світ книги, що, з рештою,
веде за собою відмирання традиційної культури читання та знецінення культу книги.
Крім впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, використовуємо
систему методичних прийомів, завдання яких підвищити мотивацію студента, викликати
активність розумової діяльності, виявити творчі можливості кожного студента, навчити
обґрунтовувати свою позицію, надавати пропозиції та рекомендації.
Таким чином, інноваційна діяльність це створення нового технологічного процесу або
нового поліпшеного продукту з використанням наукових досліджень, розробок,
експериментів або інших науково-технічних досягнень, прагматична особливість яких
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полягає в області ідей, і не в сфері дії конкретного суб'єкта, а тільки тоді, коли досвід
здійснення цієї діяльності стає універсальним в житті людей. Суть інноваційної діяльності
формування на практиці нових технологій, результатом яких є діяльність, спрямована на
перетворення винаходи в проект, проект в технологію.
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Под специалистами «узких направлений» понимаем немногочисленные категории
специалистов, обеспечивающих эффективное функционирование отрасли или её отдельных
направлений.
По данным Министерства образования Республики Беларусь в структуру системы
дополнительного образования взрослых страны (далее – ДОВ) входят около 390 учреждений
и организаций разных форм собственности, занимающихся повышением квалификации,
переподготовкой руководящих работников и специалистов, профессиональным обучением,
подготовкой и переподготовкой рабочих и служащих, а также безработных граждан, в числе
которых АПО, БелМАПО, РИВШ, РИПО, институты и факультеты повышения
квалификации и переподготовки кадров при отраслевых университетах, институты развития
образования, центры, др. Эти учреждения и организации обеспечивают реализацию 12
образовательных программ дополнительного образования взрослых, обозначенных в
Кодексе Республики Беларусь об образовании. Повышением квалификации, стажировкой,
подготовкой и переподготовкой ежегодно, по данным Министерства образования
Республики Беларусь, охвачено более 480 тыс. человек. Переподготовка руководящих
работников и специалистов ведется по 386 специальностям [5].
Пять из двенадцати перечисленных в Кодексе Республики Беларусь об образовании
(далее – Кодекс) образовательных программ, реализуется в институте повышения
квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса учреждения
образования Белорусский государственный аграрный технический университет.
В соответствии с Кодексом, ДОВ направленно на профессиональное развитие
слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей. ДОВ в общей
системе образования занимает ключевую позицию. Потому как, только на производстве
можно применить в полном объеме все те знания, которые вложили в специалиста в
учреждении образования.
В нашем быстро изменяющемся мире, с учетом стремительно развивающейся
цифровой IT-индустрии, работать «по старинке» становится неэффективным, «немодным».
Система дополнительного образования взрослых позволяет руководителю, специалисту,
любому гражданину держать руку «на пульсе времени», знакомиться с современными
тенденциями развития производства и овладевать инновационными технологиями
эффективной деятельности.
Каждая отрасль промышленности страны имеет свои учреждения образования для
подготовки кадров и учреждения ДОВ, где ведется повышение квалификации и
переподготовка кадров по нужным для данной отрасли направлениям. В каждой отрасли есть
ведущие учреждения ДОВ. В разрезе агропромышленного производства в Республике
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Беларусь таких учреждений высшего образования четыре: Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины готовит кадры и проводит повышение
квалификации по направлениям ветеринарии; Гродненский государственный аграрный
университет занимается подготовкой кадров агрономического профиля; Белорусский
государственный аграрный технический университет занимается подготовкой технических
кадров для агропромышленного комплекса; Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия –
широкопрофильное учреждение образования и самое старейшее в Республике Беларусь –
готовит кадры по агрономическому, агроэкологическому, землеустроительному,
мелиоративно-строительному профилям, по биотехнологиям и аквакультуре.
Однако, в каждой отрасли есть такие узкие направления, специалисты которых не
получают специального образования, а на базе основного, в ходе трудовой и практической
деятельности приобретают определенные навыки и умения для выполнения возлагаемых на
них обязанностей. В агропромышленном комплексе страны одним из таких направлений
является, например, радиационный контроль сельскохозяйственного сырья и готовой
пищевой продукции. Но каждый житель Беларуси, России, Украины и других стран знает о
Чернобыльской трагедии. Однако не каждый знает, что спустя почти 35 лет вопрос
радиационного контроля остается актуальным. Тем более, что в Республике Беларусь
построили и ввели в эксплуатацию Белорусскую атомную электростанцию. А в Российской
Федерации и Украине таких электростанций много: 33 и 15 соответственно [1]. В Беларуси
на сегодняшний день функционирует около 1000 лабораторий, которые осуществляют
контроль содержания радионуклидов чернобыльского происхождения в сырье и готовой
продукции. Эти лаборатории находятся на перерабатывающих предприятиях
агропромышленного комплекса. Кроме того, огромный вклад в решение задачи защиты
населения вносят лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые находятся на
территории рынков больших и малых населенных пунктов Республики Беларусь.
В связи с этим система ДОВ посредством организации повышения квалификации
специалистов-радиологов обеспечивает безопасность населения страны.
В институте повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения
образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»
реализуется образовательная программа повышения квалификации специалистов
радиационного контроля. Как правило, на местах осуществляют контроль радиоактивного
загрязнения специалисты совершенно других профессий: техники и технологи
перерабатывающих предприятий, ветеринарные врачи лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы и др. [2].
Научный компонент образовательной программы, по мнению авторов, заключается в
получении и освоении новых знаний, которые позволяют расширить поле профессиональной
деятельности. Научную основу учебно-программной документации для специалистов
радиационного контроля составляет такая наука, как радиоэкология. Она тесно
переплетается со многими естественнонаучными дисциплинами и широко использует их
терминологию и результаты исследований. Так, современная радиоэкология своими корнями
тесно связана с экологией, а также широко использует понятия биологии, ядерной физики и
химии [4].
Поэтому важно, чтобы учебная программа содержала как базовый уровень
упомянутых выше дисциплин, для понимания законов природы, лежащих в основе
радиационной безопасности, так и узкие, специфичные знания необходимые для решения
профессиональных задач на местах.
Для лучшего усвоения теоретического и практического материала, коллективом
авторов института с 2014 по 2017 годы был разработан и внедрен в учебный процесс
комплект из пяти учебно-методических пособий. А именно: «Радиационный контроль:
физические основы и приборная база», «Введение в атомную энергетику. Чернобыльская
авария и её последствия»; «Последствия чернобыльской аварии в Беларуси и их
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преодоление»; «Руководство по работе с приборами радиационного контроля»;
«Лабораторный практикум по приборам радиационного контроля».
От специалиста по завершению обучения требуется уметь работать с технической
(подготовка к эксплуатации, техническое обслуживание измерительного оборудования) и
нормативно-правовой документацией (законодательные акты, нормативные и правовые
документы разных ведомств).
В соответствии с требованием законодательства Республики Беларусь учебные
программы повышения квалификации пересматриваются не реже одного раза в два года. Это
также дает возможность дополнить актуальными для профессиональной деятельности
вопросами, и исключить из учебной программы устаревшие.
Актуальность авторами-разработчиками определяется как на основе анализа
состояния нормативной правовой базы, опыта успешной деятельности специалистоврадиологов на местах, так и путём получения обратной связи от слушателей с помощью
анонимного анкетирования. Один из ключевых блоков анкеты – это выявление степени
удовлетворенности слушателей содержанием программой обучения. Отвечая на вопросы
этого блока, слушатель может высказать своё мнение о том, какие темы не раскрыты, что бы
хотелось узнать, а что потеряло свою актуальность.
Таким образом, содержательный компонент учебной программы зависит от базовой
подготовки приезжающих специалистов, от обновления и степени развития инновационных
производственных технологий и специфики профессиональной деятельности на местах.
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В условиях острого дефицита водных ресурсов, особенно в экологически
неблагополучных территориях, ПВ являются одним из основных источников хозяйственнопитьевого водоснабжения населения. В этой связи вопросы регулирования запасов и охраны
количества и качества ПВ являются особо актуальными. Адекватное решение таких задач
достигается путем комплексного изучения условий формирования эксплуатационных
запасов ПВ и их качества в различных условиях питания водоносного горизонта и
разработки рекомендаций по управлению процессами их формирования и эксплуатации.
Вопросам типизации комбинированных водозаборных систем при совместном
использовании подземных и поверхностных вод, как в компенсационном варианте, так и при
постоянной эксплуатации поверхностных и подземных источников воды посвящена работа
где выделены наиболее эффективные варианты компенсационного использования ПВ при
недостатке поверхностных вод без ущерба последним. Предложены принципы типизации
гидрогеологических условий для организации комбинированной водозаборной системы и
проанализированы природные параметры и техногенные факторы, определяющие величину
ущерба речному стоку при работе компенсационного водозабора. Решение проблемы
обеспечения эффективного и экологически безопасного использования водных ресурсов,
помимо вода охранных и вода сберегающих мероприятий, связано с созданием экономичных
водозаборных сооружений. Сложность выполнения этой задачи определяется
ограниченностью чистых грунтовых вод и неравномерностью поверхностного стока, в
результате чего более 50% его теряется в паводковые периоды. Исследование динамики
поверхностного стока, в частности речного стока, представляется определяющим в процессе
формирования ВПВ. Вопросы, связанные с изучением особенностей детерминированных и
стохастических математических моделей, их перспективности в гидрологических расчетах, а
также разработки требований, предъявляемых к применяемым моделям — универсальность,
адекватность, возможная простота, прозрачность структуры, работоспособность - посвящены
работы ряда исследователей. Исследованию процессов взаимодействия грунтовых и
поверхностных вод, существующих математических моделей их совместного движения и
вопросам их численной и компьютерной реализации посвящены работы В.М.Шестакова,
В.М.Гольдберга, В.В.Веселова и др. Для целей компьютерного моделирования исследуются
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особенности эксплуатационного режима работы канала и его состояния перед пуском
системы. Обоснование проектов ВПВ осуществляется моделированием процессов
фильтрации и переноса солей в подземной гидросфере. В этой связи наиболее важным
этапом моделирования и принятия решений является решение идентификационных задач в
условиях разнородной информации. Перспективным для решения обратных и эпигнозных
задач фильтрации ПВ является применение методов нечеткой логики и современных ГИСтехнологий. Применение метода геоинформационно – математического моделирования в
решении идентификационных задач осуществляется в три основных этапа: анализ и
схематизация гидрогеологических условий; формирование структуры математической
модели; решение с использованием математической модели серии обратных задач.
В связи с необходимостью рационального использования подземных водных ресурсов
вводится понятие «комбинированные схемы водозаборов подземных вод» [1,2,3].
Одним из важнейших условий развития общества является удовлетворение его
потребностей в качественной воде. Решение проблемы, помимо водоохранных и
водосберегающих мероприятий, связано с созданием экономичных водозаборных сооружений,
обеспечивающих эффективное и экологически безопасное использование водных ресурсов.
Регулирование водохранилищами стока не всегда возможно по различным причинам.
Поэтому необходимый стабильный водоотбор поверхностных и ПВ ограничивается
меженными (среднемесячными) расходами рек, что нерационально [4,5].
Сегодня для решения задач гидрогеологического прогнозирования перспективным
является применение современных ГИС-технологий. Причиной этому является возможность
непосредственного учета пространного характера в процедурах принятия решений. В работе
предлагается метод геоинформационно – математического моделирования в решении
идентификационных задач. Применение геоинформационного подхода является
перспективным не только для моделирования геофильтрационных задач, но и для решения
задач оценки и мониторинга экологического состояния природных ресурсов [2, 4, 5]. В этой
связи в работах [1, 5] рассмотрены вопросы создания цифровых моделей, проведен
пространственный анализ физико-географических характеристик гидрогеологических
территорий. Выполнена оценка экологического состояния территорий заповедников состояние атмосферы, уровень загрязнения почв, лесной подстилки, растительности и
земных осадков, влияние города (промышленного комплекса). Обсуждаются вопросы
формирования информационного обеспечения задач экологического мониторинга особо
охраняемых территорий.
Современные геоинфомационные технологии находят применение в самых различных
сферах деятельности человека. Особенно интенсивно геоинформационные системы
внедряются в системы управления городскими службами, начиная от создания земельного
кадастра и заканчивая телекоммуникационными системами управления энергетическим
обеспечением. В современных условиях любому городу для эффективного развития
необходимы инвестиции, которые можно привлечь при условии полной прозрачности
управления территорией и коммуникациями. В
та-ких
системах
хранение
пространственной информации связано с использованием модели данных. В настоящее
время все больше применяется топологическая модель пространственных данных,
позволяющая полностью реализовать возможности ГИС-анализа [3, 5].
Использовании готовых картсемиотических геоинформационных моделей при
подготовке банка исходных данных для создания геофильтрационный и геомиграционной
моделей грунтового потока на основе создания грид модели территории объекта
исследований с внесением необходимой гидрогеологической информации непосредственно в
пространственную сетку модели является перспективной [3].
Интегрированные технологии описания и анализа топологических отношений в ГИС
позволяют совместно решать ряд проблем, наиболее важными из которых являются:
унифицированность хранения и анализа данных на основе топологических
отношений как в двух-, так и в трехмерном пространстве;
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- хранение единого набора отношений вместо отдельных данных для каждого
масштаба, что позволяет экономить ресурсы и не сталкиваться с различным отношением для
одной и той же территории;
сохранение топологической корректности при генерализации отображаемых
объектов;
обеспечение набором необходимых данных алгоритмов вычислений различных
параметров объектов.
В этой связи следует выделить следующие этапы формирования и эксплуатации ВПВ
[7,8]:
1. Формирование необходимого объема пресных вод с помощью искусственных
инфильтрационных сооружений (ИС) в паводок.
2. Эксплуатация формированных в результате искусственного восполнения запасов
ПВ для водоснабжения.
Внедрение в производство технологии искусственного восполнения запасов ПВ
позволяет[7]:
- рационально использовать подземные водные ресурсы в народном хозяйстве;
- значительно повысить производительность водозаборов без расширения их
площадей;
- улучшить качество откачиваемых вод и защитить эксплуатируемые водоносные
горизонты от загрязненых поверхностных вод;
- оптимизировать условия работы водозаборных сооружений и повысить их техникоэкономические показатели.
Качественное решение этих задач достигается на основе рассмотрения
гидрогеологических, технологических и экономических аспектов рассматриваемой
проблемы в комплексе, т.е. в рамках единой гидрогеологической системы (ГГС) природнотехногенного характера.
При этом выявление общих закономерностей формирования эксплуатационных
запасов ПВ, целенаправленное улучшение структуры их баланса, регулирование и
поддержание функционирования ИС в заданных пределах представляют гидрогеологические
основы создания ВПВ.
Комплекс мероприятий, связанных с выбором конструкции, типа, параметров
водозаборных и геофильтрационных сооружений и рациональной схемы их взаимосвязи
составляют технологические основы ВПВ.
Оценка экономической эффективности мероприятий по искусственному восполнению
запасов ПВ водозаборов на стадии проектирования и эксплуатации составляют
экономические основы создания ВПВ.
Выбор и обоснование технологических схем ВПВ осуществляется на основе анализа
литологии, мощности, ширины и длины водоносных пластов, начальных и граничных
гидрогеологических, гидрологических и гидрохимических условий [7].
Процесс обоснования ВПВ состоит из следующих взаимосвязанных этапов:
 оценка перспективности выделенных участков с точки зрения создания ВПВ;
 выбор технологических схем формирования и эксплуатации водозабора.
В гидрогеологической практике для решения задачи оценки перспективности
участков для создания ВПВ применяются графические номограммы, предназначенные для
определения дебита водозаборов в зависимости от изменений ширины, мощности, длины
водоносных пластов и КПД системы искусственного формирования [7].
Трудности с определением таких параметров ВПВ, как ширина, мощность,
производительность, приводят к тому, что интерпретация этих величин как нечетких больше
соответствует реальной гидрогеологической обстановке[5].
С другой стороны, как показывает практика, эксперты-гидрогеологи с достаточно
высокой уверенностью способны охарактеризовать перспективность месторождений ПВ при
нечеткой оценке влияющих факторов лингвистическими конструкциями типа [6]:
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«Если МОЩНОСТЬ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА БОЛЬШАЯ и КОЭФФИЦИЕНТ
ФИЛЬТРАЦИИ ВЫСОКИЙ и КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООТДАЧИ ПОРОД ВЫСОКИЙ, то
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ВПВ ВЫСОКАЯ».
Построение нечетких моделей позволит непосредственно использовать в процессе
принятия решений ЛПР по выбору параметров ВПВ информацию нечеткого характера, т.е.
информацию вербального характера, выражающую опыт, знания, интуицию гидрогеологов.
В условиях дефицита водных ресурсов, особенно на экологически неблагополучных
территориях, вопросы регулирования количества и качества ПВ являются особо
актуальными. Адекватное решение таких задач достигается путем комплексного изучения
условий формирования запасов ПВ и их качества в различных условиях питания
водоносного горизонта и разработки рекомендаций по управлению процессами их
формирования и эксплуатации.
В период работы ИС в паводок характерными являются проблемы, связанные с
постепенным заилением дна ИС, вызывающим уменьшение их отдачи, а также охраны ПВ от
загрязнения от поверхностных водотоков.
В работе [2] предлагается следующая зависимость оценки уменьшения отдачи ИС при
постоянном уровне в нем:
(
Q t  Q0 1  t ,
1.1)



где Q0 – постоянный расход ИС в период накопления; t 0 – время от начала периода
уменьшения дебита;  – комплексный параметр, характеризующий интенсивность
постепенного заиления дна. В расчетах t 0 принимается равным  3 мес.
Длительность периода уменьшения отдачи ИС вычисляется по формуле
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1.2)

где Vmin – минимальная допустимая скорость инфильтрации, V0 – скорость
инфильтрации в период накопления.
Допустим, что на k-м цикле мониторинга в результате усиленной эксплуатации ПВ
возникла опасность истощения запасов и ухудшения качества ПВ. Реакция ЛПР в этой
ситуации: применить восстановительные меры, т.е. прекратить откачку ПВ и подключить
ИС.
Допустим, что состояние МПВ – благоприятное, по обеспеченности запасами и
качеством ПВ, но в определенный момент времени наблюдается значительное (выше порога)
увеличение степени минерализации ПВ. Реакция ЛПР в этой ситуации: применить
локализационные меры путем проектирования системы заградительных скважин с целью
перехвата загрязненных вод [7].
Допустим, что вовремя не удалось обеспечить принятие предупредительных или
локализационных мер по обеспечению качества ПВ, в результате чего наблюдается их
загрязнение. Реакция ЛПР в таких ситуациях: применить восстановительные меры на
участках с сильным загрязнением ПВ и предупредительные меры на других участках
водозабора.
В качестве примера можно привести процесс решения задачи распреснения аномалий
высокоминерализованных вод Куванышджар-минского месторождения на базе применения
математических моделей физико-химической гидродинамики [2].
По гидрогеологическим условиям территорию Турткулского месторождения следует
рассматривать как двухслойную в разрезе, состоящую из двух водоносных горизонтов,
разделенных слабопроницаемым слоем. Эти условия дают основание принять
математическую модель, состоящую из одномерной в плане постановки геофильтрационной
задачи на основе гипотезы Мятиева-Гиринского и двухмерных солевых задач в одномерном
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фильтрационном потоке для обоих водоносных горизонтов с дополнительными условиями
солеобмена на границах этих горизонтов.
Такая модель взята в качестве основы технологической схемы распреснения аномалий
высокоминерализованных вод верхнего слоя на фоне эксплуатации вод из нижнего
напорного горизонта.
Реализация такой технологической схемы имеет большое значение для решения
главной практической задачи — водоснабжение населения качественной водой в регионах с
неблагополучной экологической обстановкой. При этом использование нечеткодетерминированной модели значительно сокращает объем натурных исследований, что
позволяет свести к минимуму себестоимость опытных работ, а следовательно, снизить себестоимость подаваемой потребителю питьевой воды. Структура компьютеризированной
системы оперативной оценки состояний и принятия решений на такой основе приводится на
рис.1.1.

Рис.1.1. Структура компьютеризированной системы принятия решений
Численное моделирование гидрогеологических процессов осуществляется конечноразностными методами на базе программного комплекса FVARH [7]. Результаты численного
моделирования на каждом к-цикле мониторинга по всем точкам сеточной области
фильтрации визуалируются в виде обобщённых карт динамики изменений уровней и степени
минерализации ПВ, что представляет собой множество возможных ситуаций:

S В  H ij( k ) , Cij( k ) , i  1, n; j  1, m .

Далее, путём введения соответствующих терм-множеств, из

SЭ  ST  S В ,

(
1.3)

множества S В , образуются множества типовых и эталонных состояний [90].
Подсистема обработки нечеткой информации получает фаззифицированную
информацию об изменениях режима уровня и степени минерализации ПВ, проверяет
систему ВПВ на наличие нарушений норм технологического процесса и даёт прогноз
состояния ВПВ. Далее вычисляются коэффициенты:
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 j

Здес, a ( i ) , a ( i ) , a ( i ) - нижнее, верхнее и серединное значения параметра a .
Диагностика состояний осуществляется путём составления системы нечётких
логических уравнений для состояний  ( S 0 ),  ( S1 )  ( S 2 ) , где S0 , S1 , S 2 - состояния ВПВ,
при этом S0 - благоприятная, S1 - истощение пласта, S 2 - ухудшение качества ПВ. В
зависимости от принимаемого диагноза ВПВ подключается блок принятия решений (БПР),
где принимаются меры – управляющие решения (УР), которые могут быть
предупредительного, локализационного или восстановительного (ПМ, ЛМ и ВМ) характера.
Выбор технологических схем формирования и эксплуатация ВПВ осуществляется на
основе математического моделирования гео-фильтрационных процессов как для
однослойных, так и для многослойных пластов, приводимых обычно к двухслойным.
I.
Для однослойных пластов возможны следующие схемы (рис.1.2):
I.1. В паводок – искусственное восполнение (ИВ) ПВ при условии подпертой и
свободной фильтрации.
I.2. В межень – эксплуатация водозабора в условиях отсутствия питания из
поверхностных водотоков.
Схема I.1 соответствует пласт – полосе или полуограниченному пласту с постоянным
напором у границ (границы).
Схема I.2 соответствует неограниченному пласту при эксплуатации запасов ПВ в
межень.
Однако
в
реальных
условиях
применяются
комбинированные
схемы,
предусматривающие рациональное использование ИС разного типа (реки, каналы,
инфильтрационные бассейны) и скважины водозаборов (рис.1.3). В зависимости от
решаемой задачи, можно рационально сочетать указанные сооружения. При этом НДМ в
условиях функционирования ВПВ используются на основе различных критериев,
определямых ограничениями на режим откачки, водопонижения, качества и т.д. Так,
особенностью комбинированных технологических схем ВПВ является возможность
рационально сочетать режимы формирования, эксплуатации и восстановления охранных
запасов ПВ [2,8].
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Аннотация. В стати рассмотрен условиях, когда полностью или частично
отсутствует количественная информация о параметрах и характеристиках
гидрогеологического объекта, непосредственное использование знаний специалистов,
хорошо знающих объект исследований и их обработка на базе принципов теории нечетких
множеств (ТНМ) является перспективным аспектом информационного обеспечения
исследований по данному объекту.
Ключевые
слова: Теории нечетких множеств, информационного обеспечения,
факторов, слабо формализуемых процессов.
В условиях, когда полностью или частично отсутствует количественная информация о
параметрах и характеристиках гидрогеологического объекта, накопление знаний
специалистов, хорошо знающих объект исследований и их обработка на базе принципов
теории нечетких множеств (ТНМ) является перспективным аспектом информационного
обеспечения исследований по данному объекту [2,4,7].
В исследовании гидрогеологических объектов природно-техногенного характера
приходится иметь дело со множеством НЕ – факторов, при этом понимается неясность,
неоднозначность оценок, недостаточность знаний, недоизученность и т.п.
Неопределенности в отношении сложных систем классифицируются так [52,45,4]:

По степени неопределенности: вероятностная, лингвистическая, интервальная,
полная неопределенность, частичная неопределенность.

По характеру неопределенности: параметрическая, структурная, ситуационная.

По используемой информации: устранимая, неустранимая.
Значительная часть информации, касающейся ПТГГО, представлена в виде опыта,
знаний, мнений специалистов, имеющих опыт работы с объектом исследований. В таких
случаях возможности традиционных методов моделирования являются ограниченными, что
объясняется их ориентацией в основном на использование информации числового характера.
Одним из путей решения таких проблем является применение методологии математического
моделирования слабо формализуемых процессов (СФП), основанных на принципах теории
нечетких множеств (ТНМ), предложенной американским ученым Л.Заде в 1965 году.
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Дальнейшее развитие принципов ТНМ в процессы моделирования СФП связана с
доказанной Б. Коско теоремой FAT-Fuzzy Approximation Theorem, согласно которой любая
математическая система может быть аппроксимирована системой, основанной на нечеткой
логике. Теоретические основы нечеткого моделирования СФП развиты в работах Р.Ягера,
Д.Дюбуа, А.Прада, Т.Саати, Е.Санчеса, Б.Фазлоллахи, М.Джамшиди, Е.Мамдани, М.Сугэно,
Д.А.Поспелова, А.Н.Аверкина, А.П.Ротштейна и других ученых.
Непосредственное использование нечеткой исходной информации в условиях
неопределенности на базе применения методов ТНМ является перспективным инструментом
уменьшения неопределенности в процессах принятия решений и позволит [4,7,8]:

более обоснованно подойти к выбору принимаемых решений, представляя
результаты моделирования в лингвистической форме, на языке близкой к языку
гидрогеологов, принимающих решения;

используя лингвистические возможности нацелить внимание гидрогеологов
именно на те участки, в которых происходить наиболее сильные изменения оцениваемых
параметров, характеристик, тем самым значительно ускорит процесс принятия решений;

повысить степень обоснованности выводов, расширит круг решаемых задач на
традиционных математических моделях.
Вопросы исследования причин возникновения и характера неопределенностей при
изучении ГГО природно-техногенного характера, а также поиск путей их уменьшения
является слабоизученной и актуальной проблемой. В этой связи, разработка алгоритмов и
программных средств извлечения и формализации знаний экспертов – гидрогеологов,
представленных в лингвистической форме с последующим представлением их в
количественной форме, т.е. в форме нечетких чисел является перспективной. При этом
получение числовой информации необходимого количества и качества о параметрах
исследуемого объекта не всегда достигается, что объясняется невозможностью организации
необходимых условий для проведения дорогостоящих статистических экспериментов.
Интеграция методов ТНМ в процессе математического моделирования для класса задач,
допускающих формализации в виде дифференциальных уравнений в частных производных
или их систем, является перспективным направлением повышения степени адекватности
результатов моделирования, принятия решений. В некоторых случаях, при наличии
нечисловой и неполной информации в виде экспертных суждений, существует возможность
формализации этих знаний и их обработка на основе принципов ТНМ и нечеткой логики.

Рис.1.1. Концептуальная схема обработки гидрогеологической информации на базе
применения принципов ТНМ.
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Концептуальная схема обработки всей доступной информации при комплексном
исследовании представлена на рис.1.1.
Основные составляющие данной концепции:

Блок сбора информации (знаний) поступающих с различных источников(сети
режимных наблюдений, литературные источники(отчеты, статьи, монографии и т.д.),
качественная и численная информация о литологии, параметрах и состояниях водоносных
пластов, воздействии техногенных факторов, о целях и критериях принимаемых решений и
т.п.

Блок оценки полноты информации - осуществляется на основе экспертного
опроса.

Блок отбора необходимой информации для решения конкретной задачи осуществляется на основе экспертного опроса.

Блок анализа и обработки разнородной информации.

Блок принятия решений - осуществляется на основе экспертного опроса.
Подбор экспертов должен проводиться с учетом требований соответствующих
ГОСТов информативных документов. Проведение подобных исследований для
гидрогеологических объектов природно – техногенного характера обусловлены:
a)
высокой степенью влияния техногенных факторов на ГГО;
b)
сложностью исследуемых процессов и влиянием НЕ – факторов на процессы
накопления, обработки и принятия решений.
Для оценки устойчивости мнений специалиста, предложенного в качестве эксперта в
данной области предлагается ему построить нечеткое множество (НМ) Ã, характеризующее
свойство А с U, где U – универсум. Определенные экспертом нечеткие множества
представляются в виде:
k
~
Ai =   A~ ( x j ) x j , i  1, n , U  x1 ,..., xk  , [1]
j 1

i

Далее, выполняются коэффициенты вариации суждения по формуле [1]:
1 n
(  A~ ( x j )   A~ ( x j )) 2

k
i
1 k
n i 1
, где  A~i ( x j )    A~i ( x j ) x j , [2]
V 
n j 1
 A~ ( x j )
j 1
Весьма важной является исследование возможностей повышения степени
адекватности существующих моделей геофильтрации и переноса солей на основе принципов
ТНМ, заключающегося в использовании в процессе моделирования [4]:

функций принадлежностей вместо нечетко заданных параметров;

непосредственное, а не косвенное использование опыта, интуиции и знаний
специалистов-экспертов в процессе принятия решений на всех этапах процесса
моделирования - геофильтрационной, миграционной схематизации области фильтрации,
решении идентификационных задач, обосновании граничных условий.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Царук О.Р.
студент-магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»
Наук. керівник: к. е. н., доц. Савчук Т.В.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Грошові кошти займають важливе місце у діяльності підприємства та його
функціонуванні, адже наявність фінансів позначається на платоспроможності та фінансовій
стійкості. Вартісне відображення в обліку операцій з використаних грошових коштів впливає
на фінансовий результат підприємства. У свою чергу вся звітність та фінансова діяльність
залежить від правильності та своєчасності ведення бухгалтерського обліку. Відповідно
метою дослідження є визначення проблем обліку грошових коштів на підприємстві
враховуючи міжнародний досвід.
Попри стрімке реформування вітчизняних стандартів обліку з ціллю наблизити до
міжнародних, проблеми щодо обліку грошових коштів підприємства все ж залишились.
Очевидно, щоб проаналізувати дану проблематику варто здійснити порівняння положень
МСБО 7 та НП(С)БО 1. Дані аналізу наведено в табл.1.
Таблиця 1 - Порівняння положень НП(С)БО 1 та МСБО 7 щодо руху грошових коштів на
підприємстві
МСБО 7 [1]
Ознаки,
що НП(С)БО 1 [2]
порівнюються:
Термін
«грошові Готівка в касі, кошти на Готівка в касі і депозити до
кошти»
рахунках у банках, депозити запитання.
до запитання.
Застосовується
Рух грошових коштів - це Грошові потоки - це надходження та
однакове
надходження
і
вибуття вибуття грошових коштів та їх
тлумачення, різних грошей та їхніх еквівалентів. еквівалентів.
термінів
Форма
звітності У пункті 9 зазначено, щодо Надає лише загальне поняття щодо
щодо
руху обов’язковості застосування форми звіту. Тобто звітність
грошових коштів
відповідної форми звіту підприємство може сформувати
(№3).
повністю під свої особливості
діяльності.
Методи складання Підприємства можуть обрати Згідно пункту 18, використовується
звітності
спосіб складання звіту про прямий та непрямий метод. Суб’єкти
рух грошових коштів за господарювання
заохочуються до
прямим
або
непрямим наведення звітності із застосуванням
методом із застосуванням прямого методу.
відповідної форми звіту.
Ознаки,
що НП(С)БО 1
МСБО 7
порівнюються:
Банківські позики Банківські
позики
та Згідно пункту 8, банківські позики,
та овердрафти
овердрафти включаються до як правило, вважаються фінансовою
фінансової діяльності.
діяльністю.
Проте
банківські
овердрафти,
які
підлягають
погашенню
за
вимогою,
є
невід’ємною частиною управління
грошовими
коштами
суб’єкта
господарювання. За таких обставин
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Отримані
дивіденди
та
відсотки
Сплачені дивіденди
та відсотки

Податок
прибуток

Відображаються в складі
інвестиційної діяльності.
Відображаються у складі
операційної та фінансової
діяльності.

на Сплата податку на прибуток
наводиться у «Звіт про рух
грошових
коштів»
у
результаті
операційної
діяльності.

банківські овердрафти включаються,
як компонент грошових коштів та їх
еквівалентів. А отже, можуть бути
відображені у складі операційної
діяльності.
Отримані відсотки і дивіденди можна
віднести
до
фінансової
та
інвестиційної діяльності.
Сплачені відсотки і дивіденди можна
віднести
до
фінансової
та
інвестиційної
діяльності.
Допустимою, згідно пункту 34, також
є класифікація сплачених дивідендів
як компонента грошових потоків від
операційної
діяльності
для
полегшення оцінки користувачами
фінансової
звітності
здатності
суб'єкта господарювання сплачувати
дивіденди з грошових потоків від
операційної діяльності.
Грошові потоки, що виникають від
податків на прибуток, розкриваються
окремо і класифікуються як грошові
потоки від операційної діяльності,
якщо їх не можна конкретно
ототожнити
з
фінансовою
та
інвестиційною діяльністю.

Отже, у результаті проведеного дослідження, можна зробити такі висновки: по-перше,
різне трактування грошових коштів у розглянутих стандартах свідчить про проблему, а саме
ненадійність українських банків та нестабільність економіки, щоб забезпечити підприємству
гарантії щодо вкладу коштів на депозит, замість розташування їх на рахунках у банках.
По-друге, у міжнародних стандартах не обумовлюється порядок ведення обліку, а
лише відображені загальні правила оцінки та надання інформації у фінансових звітах, тим
часом, як національні положення стандартизують виклад звітів для всіх підприємств.
Відповідно, перед бухгалтерським обліком постає проблема не цілковитого розкриття
інформації підприємства та не повна відповідність потребам та особливостям діяльності.
Наприкінці відзначу, що перераховані вище відмінні риси вказують на потребу у
ліквідації розбіжностей між національними і міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку до того ж варто взяти до уваги особливості функціонування українських підприємств,
щоб врахувати більш конкретну та неупереджену інформацію про рух грошових коштів
підприємства.
Список літератури:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» в
ред. від 01.01.2012.
2. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
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БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОГЕННИХ ПРОДУКТІВ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Цвіра В.М.
Експерт відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності,
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Довгань А.В.
Магістр, Вінницький національний технічний університет
Стаднійчук М.Ю.
Магістр, Вінницький національний технічний університет
Вітчизняна будівельна галузь в сучасних умовах дефіциту енергоресурсів гостро
потребує створення нових конкурентоздатних будівельних матеріалів з поліпшеними
конструктивними, теплофізичними і якісними характеристиками. Перспективи розвитку
підприємств виробничої бази будівництва полягають в запровадженні широкомасштабного
використання вторинних продуктів промисловості в структурі технологічного циклу
виготовлення будівельних матеріалів і сумішей. Серед задач по зниженню собівартості
будівництва і скороченню експлуатаційних витрат побудованих об’єктів значна увага
приділяється розробці і впровадженню ресурсозберігаючих технологій виготовлення
будівельних сумішей шляхом використання промислових відходів1-4.
Аналітичні дослідження практичних напрацювань стосовно запровадження на
підприємствах промисловості будівельних матеріалів технологій рециклінгу вторинних
продуктів промисловості підтверджують можливості виявлення значних резервів по
підвищенню конкурентоздатності таких матеріалів 5-6.
В основу розробки нових ресурсозберігаючих технологій виготовлення будівельних
сумішей покладена концепція збільшення вмісту техногенних продуктів у складі сировинних
сумішей до максимально-можливих меж. Комплексне вирішення науково-технічних задач з
ресурсоефективності та екологічності технологічних процесів з виготовлення будівельних
виробів можливе за рахунок створення нових рецептур бетонів та будівельних розчинів з
використанням промислових відходів. При цьому значна увага повинна приділятись
забезпеченню відповідності фізико-технічних характеристик матеріалів основним
будівельним вимогам, а саме: механічна міцність, підвищена водостійкість, нормована
вогнестійкість, морозостійкість та довговічність експлуатації. Для розв’язання цих складних
задач особлива увага приділяється пошуку механізмів інтенсифікації фізико-хімічних
процесів структуроутворення при твердненні будівельних розчинів 7-8. Серед різноманіття
техногенних відходів, які набувають поширеного використання в технологіях виробництва
будівельних матеріалів, виділяють золи-виносу, фосфогіпсові відходи, червоні бокситові
шлами, карбонатні відходи з виготовлення стінових блоків, металеві шлами металообробних
виробництв 9-10.
Перспективним напрямком в розробці конкурентоздатних будівельних сумішей є
використання вищенаведених промислових відходів як сировини для отримання нових
сучасних будівельних матеріалів та виробів, які за своїми властивостями не поступаються
традиційним, але є ефективнішими з екологічної та економічної точок зору.
Експериментальними дослідженнями підтверджено, що після термомеханічної активації
золи-виносу її гідравлічна активність збільшується 11-13.
Привертає увагу дослідників також ресурсозберігаюча технологія використання
фосфогіпсів у складі будівельних сумішей 14-16. Ці техногенні продукти накопичені у
звалищах підприємств хімічної галузі після виробництва фосфорної кислоти екстракційним
способом. Відвальні фосфогіпси в переважній більшості є багатокомпонентними сполуками
в яких тверда фаза сульфату кальцію може бути представлена однією з трьох форм:
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дигідратом, напівгідратом або ангідритом. Фосфогіпсові відходи можна віднести до гіпсової
сировини, оскільки вони на 80-95% складаються з сульфату кальцію 17. Вміст кислотних
залишків у складі таких компонентів нестабільних і складає до 15% мас. Запропонована
авторами [18-19] технологія переробки фосфогіпсів передбачає використання способу
нейтралізації залишків кислот золою-виносу з її одночасною механо-хімічною активацією.
Впродовж процесу активації зольних відходів відбувається руйнування їхньої скловидної
оболонки в результаті чого вивільняються хімічно-активні частинки кремнезему та
глинозему.
Нами запропоновано ресурсозберігаючу технологію виробництва будівельних
сумішей з використанням у якості реакційно-здатних заповнювачів вапнякової муки і золивиносу. Як хімічні інтенсифікатори процесів структуроутворення використовували
фосфогіпси і портландцемент. Технологія приготування суміші передбачає попередню
електротермічну обробку компонентів золи-виносу і вапнякової муки в середовищі
електромагнітного випромінювання з послідуючою гомогенізацією суміші при додаванні
фосфогіпсових відходів. Додавання суміші портландцементу ІІ/А-Ш-500 і піску
здійснювалось після витримування мас активованих техногенних відходів протягом 24годин.
Зразки будівельних сумішей випробовували після тверднення у звичайних умовах протягом
28 діб. Результати експериментальних досліджень наведено в таблиці 1.
Склад
суміш
і

1
2
3
4

Таблиця 1 – Фізико-механічні характеристики дослідних зразків
Характеристики зразків
Вміст
портландцемент
середня
міцність при
міцність при
водогустина, кг/м3 стиску, кг/см2 згинанні, кг/см2
поглинення, у складу Ц+П, %
мас
%

1680
68
31
1720
106
38
1780
198
43
1860
264
64
Примітка: Ц – портландцемент; П – кварцовий пісок.

11,2
8,4
6,6
5,8

10
15
20
25

Отримані результати експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей
зразків виготовлених з використання розроблених нових складів будівельних сумішей
підтверджую привабливість ресурсозберігаючої технології переробки вторинних продуктів
промислових виробництв. Для отриманих зразків у загальному складі суміші вміст
дороговартісного мінерального в’яжучого складав в межах від 5 до 15 % мас. Кількість
суміші Ц+П у складі формувального розчину приймалась стабільною. Отже комплексна
електротермічна і механо-хімічна активація дозволяє отримати новий склад будівельних
сумішей при зменшених витратах традиційних в’яжучих матеріалів.
Висновок. Техногенні продукти промисловості завдяки впровадженню додаткових
технологій підготовки сировинних мас можуть використовуватись для виготовлення нових
різновидів будівельних матеріалів. Запропонована комплексна технологія приготування
будівельних сумішей забезпечує інтенсифікацію процесів структуроутворення у складі
отриманих будівельних виробів. Розроблені рецептурно-технологічні параметри
виготовлення будівельних сумішей забезпечують отримання значного економічного,
екологічного і соціального ефектів.
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Актуальность. Миома - это доброкачественное новообразование представляет собой
моноклональную опухоль из гладкомышечных клеток миометрия[1,с. 2].
Стопроцентный диагноз миомы матки позволяет поставить только гистологическое
исследование удаленных узлов, которое является обязательным. От его результатов зависит
прогноз и дальнейшая тактика лечения[2,с. 3].
Цель. Выявить и сравнить особенности морфологической картины новообразований у
беременных и готовящихся к беременности женщин репродуктивного возраста с диагнозом миома матки. Оценить влияние миомы на гестацию, исследую гистологическую картину
плаценты.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй болезней 110
женщин репродуктивного возраста, прооперированных в УЗ «Гродненский областной
клинический перинатальный центр» по поводу миомы матки. Обследованные женщины
поделены на 2 группы:
1 группа(n=40) - женщины гинекологического отделения с диагнозом миома матки,
готовящиеся к плановой операции, 90% из них планируют беременность в последующем.
2 группа(n=70) - беременные женщины, поступившие в родовое отделение, для
планового родоразрешения(в период беременности диагноз миома матки был установлен у
85%).
Проведено патоморфологическое исследование макропрепаратов: плаценты и
миоматозных узлов. Проводилось гистологическое исследование парафиновых срезов с
окрасками гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону.
Полученные данные внесены в компьютерную базу данных.Статистическая обработка
производилась с применением прикладных статистических пакетов Statistica 10.0, Microsoft
Excel 2019.
Результаты и их обсуждение. Всем обследованным пациенткам было проведено
плановое оперативное лечение. Миомэктомия у женщин 2 группы проводилась во время
кесарево сечения. Средний возраст 1 группы 36,9±3,48 года, 2 группы - 33,5±4,01 года.
В патогистологическом исследовании заключение простая лейомиома имели 82,5%,
морфологические особенности лейомиомы наблюдались у 17,5% женщин 1 группы. Нами
изучен состав патоморфологических особенностей лейомиомы данной группы:
невриноподная - 14,29%, с гиалинозом - 28,57%, пролиферирующая - 28,57%, с очагами
хронического воспаления - 28,57%. Диаметр узлов больше 6 см был у 57,5% , множественная
миома матки установлена у 27,5% женщин.
Заключение простая лейомиома получили 58,57% женщин 2 группы, лейомиома с
патоморфологическими особенностями - 41,43%. Морфологический состав представлен
следующим образом: лейомиома с гиалинозом - 68,95%, лейомиома с некрозом - 17,24%,
сочетание гиалиноза и кровоизлияния - 3,44%, некроза и гиалиноза - 6,93%, триада(некроз,
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гиалиноз, кровоизлияние) была характерна для 3,44%. Диаметр узлов больше 6 см был у
21,43% женщин 2 группы. Множественная миома была диагностирована у 37,15%.
Анализ гистологического исследования плаценты показал:ткань зрелой плаценты 38,57%, ткань незрелой плаценты - 1,43%, ткань незрелой плаценты с патологией - 1,43%,
ткань зрелой плаценты с патологией - 58,57%.
Среди вариантов диагностированной патологии тканей последа имеет место: отек 7,31%, децидуит - 19,5%, диссоциированное созревание - 4,87%, склерофиброз - 4,87%,
увеличение числа синцициальных почек - 2,44%, гнойный мембранит - 2,44%, лейкоцитоз
пуповины - 2,44%, базальное кровоизлияние - 2,44%, кальциноз - 2,44%, полнокровие
сосудов - 2,44%, сочетанная патология - 48,78%.
Вывод. Процентное соотношение частоты встречаемости лейомиоматоза у
беременных выше, при этом большинство узлов мелкие. Пациентки 2 группы обладали
крупными одиночными узлами.
В результатах гистологического заключения простая лейомиома встречается у
женщин обеих групп, чаще у пациенток 1 группы. Процент лейомиом с
патоморфологическими особенностями выше у беременных женщин. Если морфологическая
картина лейомиом 2 группы представлена в основном очагами некроза, гиалиноза,
кровоизлияния, то у женщин, готовящихся к беременности, преобладают гиалиноз,
клеточная пролиферация, очаги хронического воспаления. И в первой, и во второй группе
имеются лейомиомы с очагами гиалиноза, доминирующее число из них приходится на
беременных женщин. Отличительные особенности связаны с наличием у женщин 2 группы
плаценты, требующей кровоснабжения, для обеспечения обмена веществ плода.
Из анализа гистологии плаценты наибольший процент соответствует зрелой ткани
плаценты с патологией. Париетальный и базальный децидуит, а также сочетание таких
патоморфологических особенностей, как некроз, кровоизлияния, отложения фибрина в
межворсинчатом пространстве отмечались чаще.
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Соціальна перебудова українського суспільства потребує розвитку соціальної роботи,
яка є певним лакмусовим папером, що визначає реальні наслідки соціальної політики
держави. Вітчизняні вчені В. Андрущенко та
М. Лукашевич визначають соціальну роботу
як професійну діяльність організацій, груп і окремих індивідів з надання допомоги у
здійсненні соціалізації особам чи групам людей у випадках, коли через брак належних умов
у суспільстві або особистих вад їхня соціалізація ускладнюється, призупиняються або
набуває зворотного напряму (десоціалізація) [4].
Система соціальної роботи є діяльністю з надання допомоги окремій особі, певній
родині або групі осіб, які перебувають в складних життєвих умовах. Такі науковці, як А.
Капська та В. Андрущенко визначили основні аспекти соціальної роботи: надання допомоги
окремій людині чи групі осіб, які опинились у скрутній життєвій ситуації, шляхом
підтримки, консультування, реабілітації, патронажу та використання інших видів соціальних
послуг; актуалізація потенціалу самодопомоги осіб, котрі опинились у складній життєвій
ситуації; цілеспрямований вплив на формування і реалізацію соціально-економічної
політики на всіх рівнях – від регіонального до державного для забезпечення соціальнооздоровчого середовища для життєвого розміщення і життєдіяльності людини, створити
систему підтримки людей, які опинились у складній життєвій ситуації [ 2, 3 ].
Такі соціальні проблеми сучасного українського суспільства, як старіння населення,
збільшення кількості осіб з інвалідністю, поява нових соціально незахищених верств
населення актуалізують питання щодо підвищення якості соціального обслуговування
зазначених категорій громадян.
Підприємства, установи та організації соціальної сфери України надають всебічну
допомогу широкому колу отримувачів соціальних послуг. Важливе місце в цій роботі
надається особистості соціального працівника, адже суспільство висуває до нього жорсткі
вимоги, пов’язані зі специфікою професійної діяльності. Зокрема, соціальний працівник
повинен бути професіоналом високої якості, мати високу етичну відповідальність перед
професією, бути гуманістом та альтруїстом, дотримуватися пріоритету загальнолюдських
цінностей (істини, здоров’я, милосердя, добра, допомоги) тощо.
Особливе місце в діяльності соціальних працівників посідає питання щодо
налагодження ефективної взаємодії з клієнтами під час надання їм індивідуальної,
натуральної чи фінансової допомоги, педагогічної або психологічної підтримки,
інформування, консультування тощо. Така робота вимагає від соціальних працівників
значних фізичних та психічних зусиль. Інформаційні перевантаження, політичні й
економічні негаразди в країні, підвищення емоційної напруги, стреси негативно впливають
на особистість соціального працівника та на якість надання ним соціальних послуг клієнтам.
Лише психологічно здорова людина здатна визнавати себе та оточуючих як цінність та
унікальність, знаходитися в постійному розвитку і сприяти розвитку інших людей.
Для соціального працівника є дуже важливим збереження психічного здоров’я, адже
нервово-психічні розлади є важливими факторами для виникнення інших захворювань,
підвищують ризик захворюваності від ВІЛ, серцево-судинних патологій, діабету і навіть
може призвести до втрати працездатності.
Переважна більшість людей в сучасному світі знаходиться під впливом стресу, що
пов’язано з необхідністю засвоєння й переробки значного обсягу інформації. Тому виникає
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проблема емоційного стресу, тобто перенапруження фізіологічних систем організму під
впливом емоційних чинників.
Стрес ( з англ. – натиск. тиск, напруга) – це стан психічної напруги, що виникає в
процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах. Енциклопедичний словник надає
таке тлумачення стресу: сукупність захисних фізіологічних реакцій, що виникають в
організмі тварин і людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів) [
5, 489 ].
Проблема стресів привертала увагу багатьох практиків і науковців, серед яких К.
Бернар, В. Б. Кеннон, Г. Сельє, Т. Холмс, Р. Рейх та інші.
Останнім часом в різних країнах говорять не лише про професійний стрес, а про
синдром професійного вигорання працівників, який все частіше загострюється в умовах
соціальної нестабільності, підвищення вимог щодо психологічної стійкості до зовнішніх та
внутрішніх стресових факторів. Згідно з думкою основоположника вчення про стрес Ганса
Сельє, професійне вигорання – це дистрес або третя стадія загального адаптаційного
синдрому – стадія виснаження.
Оскільки діяльність соціального працівника переважно пов’язана зі спілкуванням з
клієнтами, то з часом спостерігається поступове емоційне стомлення, спустошення,
виснаження або вигорання. Така ситуація призводить до професійного вигорання –
багатогранного переживання хронічного емоційного стресу і є особливої форми професійної
дезадаптації, яка призводить до зниження якості роботи, втрати інтересу до неї і навіть до
зміни професії та роду діяльності [ 1, с. 45 ].
Для збереження та зміцнення психічного здоров’я й запобігання професійному
вигоранню важливе значення має дотримання здорового способу життя. Варто надавати
увагу психогігієні – дотримуватися культури міжособистісних стосунків, вміти керувати
своїми емоціями, чергувати працю й відпочинок, створювати сприятливий психологічний
клімат у колективі та сім’ї, займатися фізкультурою, раціонально харчуватися, мислити
позитивно, бути доброзичливим та оптимістичним.
Спеціалісти радять для підвищення загальної стійкості людського організму
застосовувати три групи активних способів: фізичні фактори впливу (фізкультура,
загартовування організму, біг тощо), психологічні фактори (аутогенне тренування,
психотерапія, гіпноз), біологічно активні речовини (ферменти, вітаміни, вуглеводи, білки,
гормони тощо). Можливими способами боротьби зі стресом також можуть бути релаксація,
концентрація та ауторегуляція дихання.
Таким чином, з метою подолання стресу та профілактики професійного вигорання
виникає необхідність у розробленні стратегії збереження фізичного та психічного здоров’я
фахівців соціальної сфери, спрямованої на вдосконалення механізму раціонального
використання ресурсів особистості соціальних працівників.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ КУРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ
АНТИДЕПРЕССАНТОВ В АКВАТОРИИ Г. ТБИЛИСИ
Цинадзе З.
Багратин-Давиташвили А.Н.
Наличие фармацевтических продуктов в грунтовых и поверхностных вызывает
тревогу во многих странах. Фармацевтические продукты являются биологически активными
соединениями и могут отрицательно влиять на живые организмы [1]. В сточных водах
обнаружены различные классы фармацевтических препаратов [2]. Анализ сточных вод в
Австрии, Бразилии, Канаде, Хорватии, Англии, Германии, Греции, Италии, Испании,
Швейцарии, Нидерландах и США выявил более 80 фармацевтических препаратов и их
метаболитов [3].
Исследователи обнаружили, что даже очень низкие дозы фармацевтических
препаратов могут представлять серьезную угрозу для водных организмов [4].
Примечательно, что в настоящее время не существует регламентированных законом
предельно допустимых концентраций для фармацевтических препаратов [3]. В то же время в
очищенных сточных водах водоочистных сооружений были обнаружены различные
фармацевтические продукты, что позволяет предположить, что традиционные методы
очистки воды не обеспечивают эффективное удаление фармацевтических продуктов из
сточных вод. Таким образом, для снижения потенциального воздействия этих загрязнителей
требуется специальная очистка сточных вод.
Сегодня, после пандемии Covid-19, распространение психических расстройств во
всем мире привело к увеличению использования психиатрических препаратов, особенно
антидепрессантов. Исследования показали, что 7% европейского населения принимают
антидепрессанты [5].
Как и другие фармацевтические препараты, антидепрессанты попадают в
окружающую среду с экскрементами человека или путем непосредственного удаления
неиспользованных или просроченных лекарств в туалетах и бытовых отходах, которые не
обрабатываются должным образом на очистных сооружениях и загрязняют воду.
Ранее нами было исследовано наличие антидепрессанта карбамазепина в реке Кура в
акватории г. Тбилиси.
Определение карбамазепина производилась методом жидкостной хроматографии.
Исследование показало, что концентрация карбамазепина в десяти точках Куры
колебалась в пределах 100-200 нг/л, что является довольно серьезным загрязнением.
Исследование было повторено в ноябре 2020 года на фоне пандемии Covid-19.
Результаты показали рост загрязнения карбамазепином примерно на 0,2%.
Это можно объяснить образом жизни населения города Тбилисив условиях пандемии
– самоизоляция вызывает определенные психические расстройства и фобии. Соответственно
растет потребление антидепрессантов в том числе карбамазепина, что вызывает повышение
его концентрации в реке Кура в акватории г. Тбилиси.
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У добу Середньовіччя відбувається об’єктивно обумовлений процес започаткування
інституціонального оформлення зовнішньої політики і дипломатичних служб провідних
держав Європи [1, с. 287–294].
Виходячи з постановки проблеми – маємо вивчати не лише схему хронологічних
подій зовнішньополітичної діяльності держав і їх дипломатичний інструментарій
спираючись на джерельну базу. Трансформація різних сфер життя соціуму Середньовічної
Європи, у тому числі й у становленні нового формату (нових норм) міжнародних відносин,
сталися під впливом гуманістичних ідей Ренесансу, що дали могутній імпульс для розвитку
всіх вимірів суспільного буття – соціально-політичного, політико-дипломатичного,
економічного та соціокультурного. Головним «áктором» на цій сцені перетворень стає
індивід. Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія провідних держав Європи
доби Середньовіччя уособлювалися в образі та діях їх правителів (владарів-державців),
оскільки підходи, принципи, переконання, рішення та практичні дипломатичні дії багато в
чому визначали й загальний поступ дипломатії ХVI ст., і визначили її подальший розвиток
під впливом реформаційних та інституціональних процесів протягом ХVI-ХVIІІ століть.
Виходячи з постановки проблеми – маємо вивчати не лише схему хронологічних
подій зовнішньополітичної діяльності держав і їх дипломатичний інструментарій
спираючись на джерельну базу, показати перетворення зовнішньої політики і дипломатії як
політичного явища на організовану системоустановчу інституцію, проаналізувати внутрішні
та зовнішні функції держави, виявити критерії ефективності зовнішньої політики і
дипломатії з погляду формування європейської системи держав чи визначення пріоритетів
зовнішньої політики держав Середньовічної Європи.
У нових політичних умовах доби Середньовіччя, під впливом ідей європейського
Гуманізму, формуються нові погляди на зовнішню політику та дипломатію, концепти
«війна» і «мир» у тогочасній суспільно-політичній думці. Серед зовнішньополітичних
постулатів доби Середньовіччя та раннього Модерного часу вже стало традицією вважати
Італію, з її містами-державами, фаворитом втілення й просування політико-дипломатичних
ідей та традицій європейської дипломатичної практики, яка актуальною залишається й на
сьогодні. Тому цілком можна погодитися з твердженням, що Італія є прабатьківщиною
сучасної дипломатії, а тому кожній освіченій пересічній і непересічній особистостям не
завадить долучитися до історії дипломатії, і знати причинно-наслідкові зв’язки в європейській
інституціональній моделі дипломатії.
Цьому пріоритетові сприяли й ті обставини, що в Італії знаходилася резиденція папи –
центр католицтва, з незліченними міжнародними зв’язками і стосунками, а також у цей час
формувалася (інституціоналізувалася) перша європейська система міжнародних відносин, а
провідними державами-áкторами виступали Франція, Італія та Іспанія.
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Італійські міста-держави Венеція, Генуя, Піза, Флоренція й Мілан забезпечували
захист інтересів своїх громадян за кордоном шляхом організації консульської служби.
Венеція, Флоренція і Генуя стали середньовічними державами європейського значення.
Генуя і Флоренція були консульськими комунами, а Венецією правив довічно обраний дож,
владу якого обмежувала Велика рада з представників знатних сімейств. У руках італійських
консулів зосереджувалася громадянська й торговельна юрисдикція в справах їхніх
співвітчизників. Флоренція постачала (делегувала) дипломатів навіть для іноземних держав.
Коли папа Боніфацій VIII влаштував у 1300 році перший ювілейний рік, то серед численних
послів, які прибули в Рим від різних народів, виявилося 12 флорентійців. Вони представляли
не тільки своє рідне місто, але й Францію, Англію, Чехію [2].
У зв’язку з цією універсальністю флорентійців папа римський жартома назвав їх
«п’ятою стихією». У довгому й блискучому списку видатних флорентійців-дипломатів
зустрічаються такі всесвітньо відомі імена, як Данте Аліґ’єрі, Франческо Петрарка, Джованні
Боккаччо в XIV столітті, Нікколо Макіавеллі і Франческо Гвіччардіні на початку XVI
століття. Серед дипломатів інших італійських держав також зустрічалося чимало відомих
постатей. Так, у Мілані в середині XV століття на чолі дипломатичної служби стояв
Франческо Сфорца – наставник Людовіка ХІ в таємниці італійського дипломатичного
мистецтва. Найбільш блискучими дипломатами серед пап були Григорій VII і Інокентій III
[3].
Венеціанський дож Енріко Дандоло, енергійний 90-річний старий, примудрився
перетворити четвертий хрестовий похід у блискучу торгову операцію. Однак для республіки
святого Марка характерні не окремі дипломати, як би талановиті вони не були, а вся система,
вся організація дипломатичного справи, яка створила з Венеції, як тоді говорили, «школу
дипломатії для всього світу». З нею й конкурувала на той час флорентійська дипломатична
школа. Флорентійській і венеційській дипломатіям були властиві як дух таємниці й
ревносної недовіри, так і професійність, майстерність, витонченість, інституційність,
системність й цілеспрямованість, якими виявилося перейнято та інституційовано все
державне управління цих міст-держав. Перейнявши у Візантії методи й прийоми її
дипломатії, Венеція й Флоренція підняли їх до ступеня мистецтва. Усі способи зваблювання,
підкуп, лицемірство, зрада, віроломство, шпигунство в дипломатичному відомстві Венеції та
Флоренції були доведені до віртуозності. Флорентійці та венеціанці вирізнялися особливими
уміннями використовувати в дипломатичних цілях своїх купців. Нерідко флорентійські й
венеціанські посольства отримували інформацію і від приїжджих іноземних купців і навіть
іноземних студентів.
Одним із перших гуманістів і славним представником когорти відомих
флорентійських дипломатів епохи Відродження був Джованні Боккаччо (1313-1375) (італ.
Giovanni Boccaccio), друг Франческо Петрарки. У біографії Джованні Боккаччо є прогалини,
що їх не змогли заповнити багаторічні пильні дослідження істориків й філологів. Є в ній
відомості, відносно яких серед науковців досі нема одностайної думки. Лише приблизно
можна встановити дати деяких подій його життя [4; 5].
Хоча Джованні Боккаччо високо цінував латинську мову й гарно нею володів, проте
сам він користувався нею в літературній діяльності набагато менше, ніж його інші
сучасники, зокрема – Франческо Петрарка. Крім наукових праць, він написав латиною ще 16
еклог (у 1348-1363 роках), цікавих тільки в біографічному відношенні. У цілому латинські
твори Джованні Боккаччо мають незрівнянно менше значення, ніж латинські роботи того ж
Франческо Петрарки. Цицеронова латинь була перетворена Джованні Боккаччо на зброю
дипломатії [6, с. 3–26; 7, с. 26–31].
В організації посольської служби флорентійська дипломатія створила власну
дипломатичну школу. Її суперницею можна вважати лише венеційську дипломатичну школу.
Інші італійські держави лише наслідували їх приклад. Збереглися джерела, які дозволяють
судити про те, що вже з XIII століття почалося видання низки постанов, в яких до дрібниці
регулювалася поведінка та діяльність закордонних представників республіки. Посли повинні
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були за повернення передавати державі отримані ними подарунки. Їм заборонялося
домагатися при іноземних дворах яких-небудь звань або титулів. Послів не можна було
призначати в держави, де вони мали власні володіннями. Їм було заборонено розмовляти з
іноземцями про державні справи республіки. Послам не дозволялося брати з собою дружин,
щоб ті не розголосили державних таємниць. Однак послам було дозволено брати власного
кухаря, щоб не бути отруєними. Коли встановлювалися постійні дипломатичні
представництва, посол не міг покинути свій пост до прибуття наступника. У день
повернення у Венецію чи Флоренцію посол повинен був з’явитися в державну канцелярію і
занести в особливий реєстр, яким завідував великий канцлер, повідомлення про своє
прибуття. Після повернення посол зобов’язаний був представити звіт про здійснені ним
витрати. Винагорода послів було досить скромним і далеко не відповідала витратам, які їм
доводилося нести за посадою. У своїх донесеннях посли гірко скаржилися на цю обставину.
Як зазначається в повідомленні одного з них, не дивно, що багато громадян воліють
залишатися у Венеції чи Флоренції, та жити там приватними особами, а не вирушати
послами в чужі краї [8].
Зі зміцненням дипломатичних зв’язків термін перебувания в державах послів
поступово подовжувався. У XV столітті було постановлено, що час перебування посла за
кордоном не повинен перевищувати двох років. У наступному столітті цей термін був
продовжений до трьох років. Посли зобов’язані були інформувати уряд своєї республіки про
стан справ держави їх перебування [9]. З цією метою вони регулярно, спочатку раз на
тиждень, а, з поліпшенням засобів зв’язку, значно частіше – відправляли на батьківщину
депеші. Ці донесення, які надходили від послів з усіх держав, давали як би миттєвий знімок
політичного та дипломатичного становища у Європі та світі [10, с. 24–32].
Частина депеш або навіть цілі депеші нерідко були зашифровані. Дипломатичні
шифри завжди були об’єктом посиленої уваги флорентійських і венеційських правителів, які
надто ревнісно ставилися до таємниць власної дипломатичної кореспонденції. Уже з ранніх
часів флорентійський і венеційський уряди мали особливих шифрувальників, а в
подальшому спеціальним державним інституціям було доручено стежити за державними
шифрами й піклуватися про винахід нових. Мистецтво шифрування перебувала тоді ще в
зародковому стані. Потрапивши в чужі руки, шифри порівняно легко розгадувалися. Шифр
зазвичай полягав у заміні літер латинського алфавіту або іншими літерами, або арабськими
цифрами, рисочками, крапками, довільними фігурами. Одній букві нерідко відповідали два
або три знаки. Уводилися також знаки, які не мали ніякого значення, – для того, щоб
заплутати шифр і ускладнити його розгадку для сторонніх.
Інші держави Італії також почали застосовувати шифр у своїх дипломатичних
посланнях. У канцелярії папи римського шифри застосовувалися вже в першій половині XIV
століття і спочатку укладалися в заміні одних слів іншими, умовними [11, с. 39–49].
Отже, на рубежі Середньовіччя та раннього Нового часу в європейських державах
розпочинається
політико-модернізаційний
процес
оформлення
і
перетворення
зовнішньополітичних функцій держави із спорадичних в державні інституції. Дипломатичні
ініціативи, почини і проекти європейських владарів-державців спонукали інтенсивно
функціонувати механізм міждержавних відносин європейської системи держав, що починала
формуватися, та прискорювали процеси інституціоналізації їх зовнішньої політики. Цілком
заслуговує на подальші дослідження поставлене питання про вплив ідей Гуманізму на витоки
європейських політико-дипломатичних систем: через призму сучасності до історичних
витоків інституціональної історії. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі
нададуть можливість створити цілісну системну картину політико-дипломатичного світу в
Європі доби Середньовіччя, раннього Модерного і Нового часу, як інституціонального
кластеру міждержавних відносин.
Маю бажання завершити цю наукову розвідку мудрим крилатим висловом Джованні
Боккаччо, вельми актуальним для сучасних політиків і дипломатів, для сучасних процесів
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інституціоналізації дипломатії та державотворення, модернізації політико-дипломатичних
моделей міждержавних відносин: «Погрози – зброя тих, хто сам під загрозою…».
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У 2020 році відбулася низка потрясінь: швидке розгортання пандемії, карантинні
обмеження, глибокі кризові явища та масштабні заходи фіскального та монетарного
стимулювання у відповідь. Глобальна пандемія коронавірусу COVID-19, яка неочікувано
стала кризовим явищем, не схожим на жодне з попередніх, спричинила швидкі зміни та спад
у світовому економічному та соціальному середовищі.
Влада різних країн, реагуючи на ситуацію з пандемією, запровадила екстрені заходи у
сфері охорони здоров’я, жорсткі обмеження соціального спілкування, активної економічної
діяльності та строгої ізоляції населення для протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Такі заходи кардинально вплинули на діяльність підприємств і домогосподарств, економіку,
торгівлю, зайнятість.
Беручи до уваги прогнози вчених з приводу тривалості пандемії близько двох років,
то відповідно такий термін необхідно закладати компаніям, що працюють в роздрібній
торгівлі та в їхні оновлені плани розвитку.
Нетривалий ажіотажний попит на товари першої необхідності, зокрема продукти
харчування, побутову хімію і предмети гігієни, роздрібна торгівля відчула серйозне падіння
продажів та рентабельності. Міжнародні обмеження призвели до збоїв поставок. Торговельні
компанії віч на віч зіткнулися з необхідністю запроваджувати посилені заходи для захисту
співробітників і клієнтів, а у форс-мажорних умовах змінювати прогнози і підходи до
управління.
Карантин кардинально змінив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей –
роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. Відтак зменшилися
обсяги надходжень до бюджету. Через введення карантину українські компанії заморозили
інвестиції та виробничі ланцюжки.
Під час дії жорсткого карантину частина товарів і послуг не споживалися, через те, що
їхня реалізація була заборонена або обмежена. Крім того, через розширення можливостей
переходу на дистанційну роботу та навчання знизився попит на транспортні послуги, а також
на одяг та взуття. В той же час споживання продуктів харчування скорочувалося
повільнішими темпами, а використання послуг зв’язку і купівля товарів для дому – навпаки
підвищувалося.
Проте у тих секторах, де відбувається пом’якшення карантинних обмежень і які
пов’язані зі споживчим попитом, досить швидко відновлюються насамперед роздрібна
торгівля та послуги.
Консенсус-прогноз «Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії» розроблений для
висвітлення загального бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної оцінки викликів, що
постали як перед світовою економічною спільнотою, так і перед економікою України
внаслідок введення обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією COVID-19 [3].
Торговельні компанії вбачають основну загрозу пандемії у її впливі на динаміку
розвитку та рентабельності, зокрема на поведінку покупців та у більш жорстких обмеженнях,
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застосованих дистриб’юторами, операторами гуртової торгівлі та клієнтами b2b, які
призведуть до зниження попиту на основних ринках діяльності.
Пандемія COVID-19 призводить до зміни моделі споживчої поведінки, роблячи
істотний вплив на структуру споживання. На перше місце у даному випадку вийшла
електронна торгівля, котра почала розглядатися в якості потенційно головного драйвера
посткарантинного економічного росту[1].
Згідно зі звітом KPMG International «Споживачі і нова реальність», в глобальному
масштабі з'являється нова модель споживача: він зазнає фінансових труднощів, активно
використовує цифрові технології і більш серйозно ухвалює рішення про кожну свою
покупку. Дедалі більше людей у всьому світі надають перевагу замовленню товарів
віддалено. Сформувалася нова звичка — купувати «в один клік»[2].
Саме тому для підтримки конкурентоспроможності недостатньо дбати про
мінімізацію втрат під час кризи. Необхідно трансформувати формати спілкування з
покупцем, програми лояльності, логістику доставки товару до покупця, вдосконалювати
аналіз клієнтських даних і ставити в пріоритет особисту безпеку споживача[4].
Усі втомилися від обмежень та загроз, які спіткали сучасне суспільство через
пандемію, тому сподіваємося на швидке відновлення після кризи. Але навіть коли покупці
повернуться в офлайнові точки продажів, вони очікуватимуть нового, більш безпечного
процесу покупки: безконтактні платежі, забезпечення соціальної дистанції тощо. Це ті кроки,
які торговельні компанії повинні впроваджувати вже зараз, щоб залишатися конкурентними.
Теперішня економічна криза, пов’язана із спалахом коронавірусу COVID-19 у лютому
2020 року, стала рушійною силою у процесі зміни соціально-економічних тенденції та
векторів багатьох країн сучасного світу. В той же час, для України залишається актуальною
проблематика підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема торговельної діяльності, яка
в умовах обмежень пандемії повинна бути трансформована під нові реалії.
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Харківська державна зооветеринарна академія
Чалая О.С.
кандидат с.-г. наук, доцент
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім..
П.Василенко. Харків. Україна
Вступ. У зоотехнічній практиці відомо, що годівлю тварин можна проводити на
збалансованих за багатьма поживними речовинами раціонами згідно норма або вволю. При
годівлі вволю за високою поживність раціонів, можна одержати високу продуктивність
тварин, але знижується ефективність використання поживних речовин корму[1,2,3].
Але ж відомо, що тривала одноманітна годівля свиней пригнічує діяльність організму
і в цілому знижує продуктивність тварин. Урізноманітнити годівлю свиней можна за
рахунок зміни раціонів за рахунок структури, або ж через окремі проміжки часу
застосовувати ритмічну годівлю.
Відомо, що травні залози працюють в залежності від виду корму і ритмічною
годівлею досягається зміна функціональної діяльності травневого тракту свиней.
Розвʼязання питання. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуків таких режимів
годівлі молодняку свиней, при яких висока продуктивність супроводжується високою
ефективністю використання поживних речовин раціону і доброю їх продуктивністю.
Таким чином було поставлено за мету вивчити вплив різного рівня годівлі молодняку
свиней на їх продуктивні якості та забійні показники. Для проведення досліду в підсобному
господарстві ДВК-109, Харківської області було відібрано 30 поросят 4-місячного віку, з
яких методом аналогів було сформовано три групи – одна контрольна(I) і дві дослідні (II ,III)
по 10 голів у кожній.
Відгодівлю проводили з 4 місячного віку на протязі 140 діб по досягненню тваринами
живої ваги 110 кг. Раціон складався з типових кормів для даного регіону,тобто до складу
раціону в процентах за вагою входило: ячмінна дерть -40, пшенична дерть -20, дерть
кукурудзи -25, макуха соняшникова – 10, рибне борошно – 3, дріжджі кормові -2.До раціону
добавлявся 1 % преміксу.
Схема досліду
Групи
Кількість,
Умови
Перший
Другий
голів
годівлі
ритм
ритм
МДж
МДж
I-контрольна
За нормами ВАСГНІЛ
норма
норма
10
II- дослідна
Ритм 15 діб
85% норми
115% норми
10
III- дослідна
Ритм 15 діб
70% норми
130% норми
10
В 1 кг корму міститься 1,20 к.од.13,24 Мдж і 142 г перетравного протеїну; лізину –
13г, метіоніну+цистину – 7,8г, кальцію -15г, фосфору -12г.
Середньодобове споживання корму знаходилось в межах 2,3кг.
Перша контрольна група протягом періоду відгодівлі отримували раціон за нормами
ВАСГНІЛ. Рівень годівлі 2 и 3 групи періодично знижувався і підвищувався в межах 15% та
30% від норми. Так, наприклад, свині 2 групи протягом 15 діб отримували кормову суміш в
кількості 85% норми, а наступні 15 діб 115 % в порівнянні з контрольною групою у III групі
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рівень годівлі знижувався до 30% у перші 15 діб і підвищувався до 130 % у наступні 15 діб і
така періодичність повторювалась до кінця відгодівлі.
Дані по результатам досліду наведені в таблиці 1.
1.Продуктивні якості свиней
I

Показники
Середня жива вага, кг
на початок досліду
в кінці досліду
Період досліду, діб
Приріст за період досліду,кг
Середньодобовий приріст (М±m),г
% до контрольної групи
Склад туші %:
сало
м`ясо
кістки
Забійний вихід,%

II

III

36,3
101,7
140
65,4
0,726±21,0
100,0

36,9
109,8
140
72,9
0,784±19,2
107,9

36,4
103,4
140
67,0
0,738±20,2
101,6

28,75
58,93
12,32
75,68

27,84
59,75
12,41
77,45

29,50
58,12
12,38
76,10

Результати досліду свідчать про те, що внаслідок ритмічної годівлі свиней за
терміном у 15 днів мали середньодобові прирости на 7,9 – 1,6% більше порівняно з
тваринами контрольної групи, що використали таку ж кількість кормів, але годівля їх була
рівномірна. Данні експерименту свідчать, що за період відгодівлі молодняку свиней великої
білої породі можна на кожному підсвинку одержати додатково від 1,6 кг (III група) до 7,5 кг
(II група) приросту живої маси при однакових витратах корму.
Не одержано суттєвої різниці ви визначенні забойного виходу, який був практично на
одному рівню. Але слід відмітити що при 15- денному ритмі годівлі вихід м`яса у тварин II
групи був дещо більшим на 1,4% в порівнянні з першою групою, а забійний вихід склав
77,45% що більше на 2,33% показника першої групи.
Висновки. Таким чином, результати експерименту свідчать про те, що свині різних
груп неоднаково реагують на зміну рівня годівлі. Найкраще росли підсвинку з другої групи
при 15 - денному ритмі і зміною рівня годівлі у 15%, що сприяло підвищенню
середньодобових приростів на збільшенню забійного виходу і м`ясності туш.
Список літератури:
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я
Чибісов Віктор Іванович
Директор Кам’янського коледжу фізичного виховання
Величезне значення для формування здорового способу і спортивного стилю життя
студента має фізичне самовиховання як процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної
роботи над собою, орієнтований на формування фізичної культури особистості. Він включає
сукупність прийомів і видів діяльності, що визначають і регулюють емоційно-забарвлену,
дієву
позицію студента стосовно свого здоров'я. Основними мотивами фізичного
самовиховання є вимоги соціального життя і культури, прагнення отримати визнання у
колективі, усвідомлення невідповідності власних сил вимогам соціально-професійної
діяльності.
Процес фізичного самовиховання студента пов'язаний з самопізнанням власної
особистості, виділенням її позитивних психічних і фізичних якостей, а також негативних
проявів, які необхідно подолати; виходячи із самохарактеристики, визначається мета, задачі,
програма самовиховання та способи впливу на самого себе з метою самозміни.
Важливим чинником у вихованні здорового способу життя є залучення студентів до
занять фізичними вправами. Поряд із загальним розвитком і подальшим удосконаленням
організаційних форм оздоровчої фізичної культури, вирішальне значення мають самостійні
заняття фізичною культурою. До основних форм таких занять належать дозована ходьба,
оздоровчий біг, плавання, тренувальна ходьба сходами, вправи на тренажерах, спортивні та
рухливі ігри, їзда на велосипеді.
Отже, фізичне самовиховання є однією з необхідних умов здорового способу і
спортивного стилю життя студента. В той же час фізичне здоров'я студента є основою його
благополуччя і сприяє всебічному розвитку його особистості.
Враховуючи актуальність проблеми здоров'я, ми провели дослідження, мета яких:
проаналізувати тенденції зміни рівня фізичного стану студентської молоді, які характерні для
України, і визначити шляхи вирішення практичних задач з оздоровлення населення країни.
Уряд підвищив фінансування цих сфер, але які результати? У сучасних умовах в
Україні помітним є різке погіршення здоров'я нації, про що свідчать негативні демографічні
показники: висока смертність, низька народжуваність, зниження тривалості життя та інші
чинники. За даними офіційної статистичної звітності і результатами наукових досліджень, за
останні роки істотно погіршився стан здоров'я і знизився рівень фізичного розвитку у дітей і
молоді, різної за статями і віком [1]. Число школярів з нормальним фізичним розвитком
знизилося до 13%, абсолютно здорових дітей – до 15%. За час навчання у школі кількість
здорових дітей скорочується в 4-5 разів. Кількість практично здорових випускників середніх
шкіл складає 10-25%, а в деяких регіонах і окремих школах – ще менше.
В державних вузах України число студентів, що займаються в спеціальних медичних
групах, складає 30-50% . Позитивні оцінки з фізичної підготовки мають 10 - 25% студентів.
Займаються фізичним самовихованням у державних вузах близько 30,9%; приватних –
67,3% студентів. Стан нервової системи молоді теж викликає стурбованість: 48,5 - 69,2%
студентів 1-2-х курсів мають високий рівень особистісної тривожності. Емоційний стан
першокурсників незадовільний: 56,5% з них емоційно нестійкі, 58,2% схильні до стресу.
Мають шкідливі звички в різних поєднаннях 78,5% студентів 1-4-х курсів. Водночас, палять
82% юнаків і дівчат 1 8 - 2 0 років, вживають алкогольні напої (пиво, вино, горілку та ін.) 92%
студентів, до того ж 3% обстежених студентів щодня випивають. Дівчат, які ведуть тверезий
спосіб життя, в 3 рази менше, ніж хлопців. З числа юнаків-призовників в Україні 50,3%
складає група з важкими захворюваннями. В цілому через незадовільний стан здоров'я 32,4%
юнаків не зараховані до лав Збройних Сил України.
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За результатами проведеного опитування, здоров'я в ієрархії цінностей посідає у студентів
провідні позиції. Так, під час опитування студентів І-ІІІ курсів, здоров'я як загальнолюдська
цінність отримало високу оцінку у 85,5% дівчат і у 76,2% хлопців; 54,2% опитаних вважають, що
«здоров'я - найголовніше в житті», 35,8% - «здоров'я - необхідна умова повноцінної життєдіяльності»,
89,9% опитаних зараховують здоров'я до числа найважливіших і необхідних життєвих цінностей;
3% опитаних вважають, що «…є і інші цінності, не менш важливі»; 7 % «вважають за краще жити,
не думаючи про здоров'я».
Незважаючи на розуміння високої значущості здоров'я, піклуються про нього не «постійно» 18, 0 % респондентів, «періодично» - 45, 2%, «коли захворіють» - 34,1%, не «піклуються» - 27%.
Більшість студентів визнає здоров'я пріоритетним,але не пов’язують стан здоров'я з необхідністю
постійної турботи про нього. Термінальна цінність здоров'я у жінок вища, ніж у чоловіків:
висока цінність здоров'я є характерною для 50 % чоловіків і 65 % жінок, проте обом статям
притаманний низький рівень активності поведінки, який спрямовано на збереження і покращення
його стану.
Значення фізичного здоров'я для підтримки і зміцнення здоров'я людини відоме здавна. Більш
актуальною проблема оптимізації фізичного здоров'я постала в останню чверть XX століття у
зв'язку з автоматизацією виробництва і очевидністю несприятливого впливу соціальнообумовленої гіпокінезії. Проведений аналіз думок студентів стосовно стану свого здоров'я і
фізичного розвитку показав, що про свій фізичний розвиток знають тільки 40,4 % студентів; про
фізичну підготовленість – 39,8 % опитаних студентів.
Фізичною культурою на заняттях займається більша частина студентів – 72,3%; в
секціях спортивного вдосконалення - 13,1%; лікувальною фізичною культурою – 14,6%.
Роздуми студентів про вплив фізичної культури на здоров'я переважно пов'язані з її тілесним
проявом. У дівчат турбота про своє фізичне здоров'я націлена на підтримку «зовнішніх форм»
стану (пропорції статури, співвідношення росту і ваги тіла, особливості фігури); у хлопців
переважає турбота про розвиток м’язів, пропорцій статури, фізичних якостей. Помітною є
відсутність у студентів сформованої потреби в заняттях фізичною культурою. Роль молоді в
підтримці та зміцненні власного здоров'я – мінімальна. З кожним роком знижується роль
фізичної культури і спорту в оздоровленні молоді, відбувається падіння престижу занять
фізичною культурою з метою оздоровлення і зміцнення фізичного здоров'я.
Охорона власного здоров'я – це безпосередній обов'язок кожного, його не можна
перекладати на оточуючих, бо ж часто буває і так, що людина неправильним способом
життя, шкідливими звичками, гіподинамією, переїданнями вже до 20-30 років доводить себе
до катастрофічного стану і лише тоді згадує про медицину. Якою б досконалою не була
медицина, вона не може позбавити від усіх хвороб. Людина сама - творець свого здоров'я. З
раннього віку слід вести активний спосіб життя, загартовуватися, займатися фізкультурою і
спортом, дотримуватись правил особистої гігієни, - словом,- досягати розумними шляхами
справжньої гармонії здоров'я. Здоров'я – це визначальна здатність людини до праці і чинник,
що забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є найважливішою передумовою
пізнання навколишнього світу, самоствердження і щастя людини.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) – це спосіб життя, який ґрунтується на принципах
моральності, раціонально організований, активний, трудовий; той, що загартовує і захищає
від несприятливих дій навколишнього середовища, дозволяє до глибокої старості зберігати
етичне, психічне та фізичне здоров'я. За визначенням Всесвітньої організації охорони
здоров'я(ВООЗ) "здоров'я – це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не
лише відсутність хвороб і фізичних дефектів". Взагалі, можна говорити про три види
здоров'я: про здоров'я фізичне, психічне і моральне (соціальне):
• Фізичне здоров'я - це природний стан організму, обумовлений нормальним
функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо добре працюють всі органи і системи, то і
весь організм людини (система саморегульована) функціонує і розвивається без відхилень.
• Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характеризується
рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком
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вольових якостей.
• Моральне здоров'я визначається тими моральними принципами, які є основою
соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві. Визначальними
ознаками морального здоров'я людини є свідоме ставлення до праці, оволодіння скарбами
культури, активне неприйняття звичок, що суперечать нормальному способу життя. Не можна
нехтувати нормами моралі. Тому соціальне здоров'я вважається вищою мірою людського
здоров'я. Морально здоровим людям властивий ряд загальнолюдських якостей, які й роблять
їх справжніми громадянами.
Здорова і духовно розвинена людина щаслива – вона чудово себе почуває, отримує
задоволення від своєї роботи, прагне самовдосконалення, досягаючи молодості духу і
внутрішньої краси. Цілісність людської особистості виявляється у взаємозв'язку і взаємодії
психічних і фізичних сил організму. Гармонія психофізичних сил організму підвищує резерви
здоров'я, створює умови для творчого самовираження в різних сферах нашого життя. Активна
і здорова людина надовго зберігає молодість, продовжуючи творчу діяльність, не дозволяючи
"душі лінуватися". Академіком Н. М. Амосовим введено
медичний термін "кількість
здоров'я" для позначення міри резервів організму.
Скажімо, у людини в спокійному стані через легені проходить 5-9 літрів повітря за
хвилину. Деякі витривалі спортсмени можуть довільно протягом 10-11 хвилин щохвилини
пропускати через свої легені 150 літрів повітря, тобто з перевищенням норми в 30 разів. Це і
є резерв організму.
Візьмемо серце, підрахуємо його потужність. Є хвилинні об’єми серця: кількість
крові в літрах, що викидається в одну хвилину. Припустимо, що у спокої воно дає 4 літри за
хвилину, при надзвичайно енергійній фізичній роботі - 20 літрів. Виходить, резерв рівний 5
(20:4). Є також приховані резерви нирок, печінки. Виявляються вони за допомогою різних
спроб навантажень. Здоров'я - це кількість резервів в організмі, це максимальна
продуктивність органів при збереженні якісних меж їх функцій.
Систему функціональних резервів організму можна розбити на підсистеми:
1. Біохімічні резерви (реакції обміну).
2. Фізіологічні резерви (на рівні клітин, органів, систем органів).
3. Психічні резерви.
Візьмемо, наприклад, фізіологічні резерви на клітинному рівні бігуна-спринтера.
Чудовий результат з бігу на 100 м – 10 секунд. Його можуть показати лише одиниці. А чи
можна цей результат суттєво поліпшити? Розрахунки показують, що можна, але не більш,
ніж на декілька десятих секунди. Межа можливостей тут упирається у визначену швидкість
розповсюдження збудження по нервах і в мінімальний час, необхідний для скорочення і
розслаблення м'язів. Культура здоров'я – синонім здорового способу життя, включає такі
основні елементи: плідна праця, раціональний режим праці та відпочинку, викорінювання
шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особиста гігієна, загартовування,
раціональне харчування і т.п.
Раціональний режим праці і відпочинку – необхідний елемент здорового способу
життя, чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що сприяє зміцненню здоров'я,
поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці.
Наступна ланка здорового способу життя – це викорінювання шкідливих звичок
(куріння, алкоголь, наркотики), які є причиною багатьох захворювань, різко скорочують
тривалість життя, знижують працездатність, згубно впливають на здоров'я підростаючого
покоління і на здоров'я майбутніх дітей.
Корисно ходити сходами, не користуючись ліфтом. За твердженням американських
лікарів, кожна сходинка дарує людині 4 секунди життя. 70 сходинок спалюють 28 калорій.
Основними якостями, що характеризують фізичний розвиток людини, є сила,
швидкість, спритність, гнучкість і витривалість, які сприяють зміцненню здоров'я. Можна
стати дуже швидким, тренуючись у бігу на короткі дистанції. Нарешті, дуже непогано стати
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спритним і гнучким, застосовуючи гімнастичні і акробатичні вправи. Однак, не вдається
сформувати достатню стійкість до хвороботворних впливів.
Для ефективного оздоровлення і профілактики хвороб необхідно тренувати і
удосконалювати витривалість в поєднанні із загартуванням та іншими компонентами
здорового способу життя – це забезпечить організму надійний щит проти багатьох хвороб.
Спосіб досягнення гармонії людини один – систематичне виконання фізичних вправ,
які раціонально входять в режим праці і відпочинку, сприяють зміцненню здоров'я, істотно
підвищують ефективність виробничої діяльності. Проте не всі рухові дії, які виконуються в
побуті і процесі роботи, є фізичними вправами. Ними можуть бути тільки рухи, що
спеціально добираються для впливу на різні органи і системи, сприяють розвитку фізичних
якостей, корекції дефектів статури.
Кажучи про гігієну фізичних вправ, не можна не пригадати про ранкову гімнастику і
роль фізкультурної паузи. Метою ранкової гімнастики є прискорення переходу організму від
сну до бадьорості, до роботи, яку буде необхідно виконати, і надання загальної оздоровчої
дії. Гімнастичні вправи повинні виконуватися в кімнаті, що добре провітрюється, з
відчиненим вікном або кватиркою, а при нагоді – і на свіжому повітрі. Зарядку слід
поєднувати з повітряними ваннами. По закінченню гімнастики корисними є обтирання або
обливання тіла прохолодною водою. Фізкультурні паузи проводять в школі і на виробництві
– це одна з основних форм активного відпочинку.
Важливо дотримуватись наступного розпорядку дня: вставати щодня в один і той же
час, займатися регулярно ранковою гімнастикою, приймати їжу у встановлений час,
чергувати розумову працю з фізичними вправами, дотримуватись правил особистої гігієни,
стежити за чистотою тіла, одягу, взуття, працювати і спати в добре провітреному
приміщенні, лягати спати в один і той же час!
Отже, фізичні вправи здійснять позитивний вплив - активізується діяльність всіх
органів і систем, внаслідок чого витрачаються енергетичні ресурси, підвищується рухливість
нервових процесів, зміцнюється м'язова і кістково-зв'язкова системи. Таким чином,
покращується фізична підготовленість тих, хто займається, і як результат – досягнення
такого стану організму, коли навантаження переносяться легко, а ті, що були раніше
недоступними, стають результатами в різних видах фізичних вправ і є нормою.
Сьогодні практично кожна людина, що живе в країнах технічного прогресу, має
надзвичайно багато справ і обов'язків. Часом їй не вистачає часу навіть на вирішення своїх
проблем. Як результат – через накопичення дріб'язкових технічних проблем людина просто
забуває головні істини і цілі, заплутується. Забуває про своє здоров'я, вона не спить ночами,
не ходить в походи, не бігає вранці, їздить на машині (вулицями, небезпечними за складом
повітря), а не ходить пішки, їсть з книгою і ... А запитай у неї: "Що ж таке здоров'я ?" - ... Так
нічого людина вам на це не відповість. А пригадає вас лише де-небудь в кардіо- або
онкодиспансері, коли, швидше за все, буде пізно... І розпочне розказувати вам те ж саме, що
було викладено вище... Але питання: « Чи потрібні їй тепер усі матеріальні цінності ?» Напевно ні... Так-от, давайте ще раз продумаємо свої життєві задачі та цілі, виділивши тим
самим час для зміцнення свого здоров'я.
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Глобальна криза, викликана пандемією коронавірусу, радикально змінила туристичну
галузь у всьому світі, і Україна не є винятком. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись
суттєві зміни як у життєдіяльності громадян так і в соціально-економічних процесах. Так,
було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах;
майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони,
перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурнорозважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування
всередині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені
обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти.
Що до частки туризму в загальній економіці країни, вона коливається від 3 до 9%
ВВП. За даними офіційної статистики близько 3-4% ВВП належить саме туризму. Однак
інформація від Всесвітньої туристичної організації свідчить що частка від туризму в ВВП
складає близько 9%.
Саме в цих умовах настає питання підтримки туристичної галузі, як
пріоритетною для економіки країни. Адже туризм є не тільки інтрументом призентації
України на світовому рівні, а й тією галуззю, яка може бути постійним джерелом доходів до
фінансових ресурсів регіону. Підприємства туристичної галузі перераховують до бюджету як
загальнодержавні податки і збори (податок на прибуток, податок на додану вартість, податок
на доходи фізичних осіб), так і місцеві – єдиний податок та туристичний збір.
Туристичний збір є місцевим збором, кошти від якого надходять до загального фонду
місцевих бюджетів та розподіляються на потреби територіальної громади, в тому числі, на
розвиток туристичного сегменту: покращення інфраструктури, розвитку туризму, як
внутрішнього так і в’їзного, підвищення іміджу туристичних центрів тощо. Можливо він не є
істотним фіскальнозначимим податковим платежем. Однак в умовах розвитку туристичних
об'єктів, маршрутів, локацій - цей платіж може стати значущим для об'єднаних
територіальних громад.
З огляду на зарубіжний досвід, туристичний збір може відігравати вагому роль у
формуванні фінансових ресурсів регіону. За оцінками Всесвітньої організації туризму,
туристичні країни одержують приблизно 10–25 % від загального податкового доходу за
рахунок туристичного сектора. У деяких малих країнах, що спеціалізуються на туризмі
(таких як Багами), понад 50 % урядового доходу отримано від туристичного сектора. Туризм
формує 8 % сукупного ВВП країн Європейського Союзу і забезпечує близько 11 % їх
економічного зростання.
ТОП-5 областей України за найбільшими обсягами надходжень від сплати
туристичного збору, що надійшли до місцевих бюджетів, у І півріччі 2019 року: м. Київ –
22,8 млн. грн. (39,3 % загальної суми); Львівська обл. – 7,7 млн. грн. (13,4 % загальної суми);
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Одеська обл. – 3,4 млн. грн. (5,8 % загальної суми); Дніпропетровська обл. – 3,1 млн. грн.
(5,4 % загальної суми); Івано-Франківська обл. – 2,9 млн. гривень (5,0 % загальної суми).
За 2019 рік підприємствами туристичної галузі перераховано до бюджетів усіх
рівнів податків та зборів на 39567,4 тис. грн., що на 24,7% більше ніж з аналогічним
періодом 2018 року.
Сума надходження туристичного збору складає 8403,6 тис. грн. (2018 – 3690,4
тис. грн.), що на 127,7% перевищило показник 2018 року
Найвищі показники по сплаті туристичного збору в Генічеському – 2 805,5 тис. грн.,
Голопристанському – 2566,3 тис. грн., Каланчацькому – 449,3 тис. грн., Скадовському – 1488,9
тис. грн., в м. Херсоні – 760,3 тис. грн. , інших районах та містах області – 333,3 тис. грн.
В загальній структурі податкових надходжень місцевих бюджетів роль туристичного
збору – незначна (лише 0,04% усіх податків і зборів, що надійшли до місцевих бюджетів). Це
пов’язано з тим, що, по-перше, лише окремі територіальні громади мають туристичний
потенціал (пам’ятки архітектури, рекреаційну інфраструктуру тощо), а по-друге, навіть ті
громади, що мають потенціал, не завжди/не повною мірою використовують туристичний збір
для наповнення своїх бюджетів. Велика кількість суб’єктів господарювання, які надають
послуги з тимчасового розміщення сплачують лише єдиний податок і не ведуть облік та не
сплачують туристичний збір.
З початку 2020 року обмеження, які були спричинені карантином та пов’язані з
пандемією в світі, внесли певні корективи в показники надходжень від провадження
туристичної діяльності. За 2020 рік суб’єктами туристичної галузі Херсонської області (заклади
розміщення та туристичні агентства) сплачено до бюджетів усіх рівнів 37001,0 тис. грн., що на 6,5% менше в порівнянні з 2019 роком (за 2019 рік – 39567,4 тис. грн.).
Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів склала 4466,8 тис. грн.
що на -46,8% менше показника 2019 року (за 2019 рік 8403,6 тис. грн.).
Показники по найбільш привабливим для туристів районам Херсонської області
складають: по Генічеському – 1617,1 тис. грн. (-42,4%), по Голопристанському – 1191,7 тис. грн.
(-53,6%), по Каланчацькому – 148,3 тис. грн. (-67%), по Скадовському – 469,8 тис. грн. (-68,4%),
в м. Херсоні – 652,7 тис. грн. (-14,2%), інших районах та містах області – 387,1 тис. грн.
(+16,1%).
Чимало туристів обирає для проживання не готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для
приїжджих й т.д., а приватний сектор – будинок чи квартиру, яка винаймається не на умовах
договору, а за усною домовленістю сторін. За такого підходу особи взагалі не сплачують
туристичний збір, а отже й місцеві бюджети недоотримають певний обсяг грошових коштів і
несуть відповідні втрати доходів бюджету. Для того, аби фізичні особи, які здають житло в
оренду були зацікавлені у прозорості своєї діяльності й сплаті податків та зборів, відповідно,
необхідно створити низку стимулів для таких суб’єктів.
Туристичний збір сьогодні є недостатньо ефективним. Проблема полягає не тільки в
його адмініструванні, а й у можливості більш повного охоплення потенційних податкових
агентів із справляння цього збору та детінізації туристичного комплексу загалом.
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Політична система виступає онтологічною умовою існування масової політичної
свідомості, і її трансформація зачіпає різні сторони цього феномена. При цьому сама масова
політична свідомість може впливати на процес трансформації політичної системи. У зв'язку з
цим постає питання про антропологічний вимір політичної системи, у тому числі, і про
тенденції трансформації масової політичної свідомості у процесі модернізації політичної
системи.
Говорячи про процес формування політичної свідомості окремого індивіда, зазвичай
відзначають чотири фактори, які впливають на цей процес: власний життєвий досвід людини
(включаючи соціально-економічні умови його існування); міжособистісні комунікації, які
розширюють індивідуальний досвід людини до загального досвіду його референтної групи;
громадські інститути (церква, школа, партії і об'єднання тощо), котрі тиражують очищений
до ідеології досвід різних соціальних груп; засоби масової комунікації, які надають кожному
можливість скористатися існуючим досвідом у всьому багатоманітті форм і змісту [1].
Значення кожного із перерахованих вище факторів у формуванні масової політичної
свідомості має суттєві відмінності у різних суспільствах. Це зумовлено не тільки
національно-культурними особливостями тієї чи іншої країни (суспільства), рівнем її
економічного, соціального і технологічного розвитку, але й конкретною соціальнополітичною ситуацією, яку вона переживає.
Часто традиційні ціннісні системи нових незалежних держав – до яких ми відносимо й
Україну – які стали на шлях демократичного розвитку, але при цьому закономірно
зіткнулися з проблемами функціонування демократичних інститутів, трансформуються і
розмиваються. Певні духовні цінності витісняються цінностями матеріального характеру.
Якісні зрушення політичної свідомості громадян зачіпають сферу демократичних цінностей.
Значно падає значимість закону і таких демократичних інститутів, як багатопартійність,
представницькі органи влади, вибори, референдуми тощо. У той же час посилюється
підтримка громадською думкою авторитарних методів управління, зростає значущість так
званої “сильної особистості”, лідера, здатного “навести у країні порядок”.
Крім того, глобалізація і розвиток інтернет-технологій роблять інформацію
доступною для всіх верств населення. Співставляючи свою реальність з реальністю більш
розвинених країн, громадяни роблять висновки про “неправильний” курс розвитку своєї
держави. Роль нових інформаційних технологій в цьому контексті пов'язана зі здатністю
людини моделювати поведінку шляхом спостереження. Індивід спостерігає за діями інших
людей і наслідками цих дій, таким чином навчаючись тим поведінковим моделям, які бачить.
Отже, ЗМІ відіграють все більш значну роль в сучасному соціумі та політичній
системі. Змінюється політична комунікація, адже в неї з'являються нові засоби. Засоби
масової інформації стають найважливішим суспільним, в тому числі політичним,
інструментом впливу. Це інструмент, за допомогою якого можливо побудувати все: від
тоталітарного режиму до громадянського суспільства. Для нормального розвитку молодого
суспільства важливо, аби зображувана у засобах масової інформації реальність збігалася з
дійсністю і не створювала протиріч.
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Трансформаційні процеси, які стосуються масової свідомості, проявляються не
стільки у внутрішньому оновленні ціннісних систем, як у паралельному співіснуванні і
взаємному перетині груп населення з полярно різними ціннісними системами та зміні їхньої
чисельності стосовно один до одного. Головними чинниками, які визначають подібну
диференціацію, виступають вік, місце проживання і рівень доходів. Установка на ліберальнодемократичні цінності, які пов'язують із західним шляхом розвитку, переважає у групі
молоді до 30 років, а також в осіб з високим доходом. Тут варто згадати про те, що саме
молодь, нові покоління проводять у взаємодії зі ЗМІ (інтернет, ПК, мережеві ігри,
месенджери) більше 50% свого вільного часу [2]. Для сучасної молоді ЗМІ є основним
джерелом інформації про соціально-політичні події. Здатність нових поколінь швидше
сприймати інформацію зі ЗМІ посилює поколінні розбіжності.
На розмивання ціннісних орієнтацій впливають також і соціально-психологічні
чинники: посилення психоемоційної напруги, загострення відчуття несправедливості того,
що відбувається навколо, почуття страху перед свавіллям і розгулом злочинності, відчуття
неможливості вплинути на процеси, що відбуваються в суспільстві. Таке загострення
психоемоційного стану супроводжується зникненням звичних джерел існування, усталених
установок та життєвих орієнтирів [3].
Оскільки колишня система цінностей в нових умовах вже не забезпечує ефективне
виживання, а вплинути на процеси змін, що відбуваються навколо, неможливо, єдино
адекватною реакцією стає прагнення змінити себе, свої уявлення про принципи і цінності
сучасного життя. У той же час збереження традиційних, базових цінностей дозволяє
створити захисний психологічний бар'єр від змін, що відбуваються в суспільстві.
Така позиція виступає своєрідним морально-психологічним захистом від реальної
дійсності, тобто певною внутрішньоособистісною духовною компенсацією дефіциту
життєвої справедливості і матеріального достатку. У результаті в суспільстві переважає саме
адаптаційна стратегія, в основі якої лежить прагнення до соціального виживання, збереження
колишнього або хоча б мінімально прийнятного статусу. Цей тип стратегії сприяє зниженню
соціальної напруги, поліпшенню соціального настрою і тим самим полегшує подальші
соціальні перетворення. У той же час така стратегія є вимушеною, що означає її
ситуативність і відсутність наявності певної ціннісної основи.
Таким чином, у нових незалежних державах часто співіснують дві різні моделі
ціннісних систем. Одна з них тяжіє до постіндустріальної індивідуалістичної моделі
цінностей західного типу, а інша пов'язана з носіями традиціоналістської ментальності
народу, тяжіє до патріархальної моделі цінностей. Грань між носіями цих ціннісних систем
може бути як розмитою, так і проявлятися у наявності чітко оформлених груп, розкол між
якими збільшується [4].
Що стосується впливу нових інформаційних технологій на масову політичну
свідомість, то важливо розуміти – щоб формувати у населення політичну активність,
інформації необхідно мати спонукальний мотив і стимулювати до дії. Аудиторія повинна
брати безпосередню участь в політичних дискусіях [5].
Не варто забувати, що вплив ЗМІ на формування політичної самосвідомості індивіда є
опосередкованим. Він виражається у побудові повістки денної, списку найбільш актуальних
соціальних і політичних проблем, які привертають його увагу. Вплив ЗМІ посилюється, якщо
вони транслюють інформацію про проблеми, з якими індивід не стикається у повсякденному
житті. Політична сфера – єдиний тематичний блок, в рамках якого вимірюється вплив ЗМІ.
Найбільшу небезпеку для демократичного розвитку нових незалежних держав
представляють інформаційні впливи на громадську думку, політичний світогляд, що
формується під впливом ЗМІ, порушення прав свободи слова, монополія державної влади на
інформування населення про політичне та соціальне життя.
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Загальновідомим є той факт, що перекладач є посередником не лише мов, а й культур.
Для успішного здійснення міжмовної та міжкультурної комунікації він має бути обізнаним у
всіх сферах діяльності і володіти цілим багажем не лише загальних, основних знань, а й
фонових. Тобто тих, що вбирають в себе багато аспектів: історичних, соціокультурних,
економічних, політичних тощо. Наявність таких пасивних знань, свідчить про справжній
професіоналізм та досвідченість людини, що займається перекладом.
Аналіз сучасних лінгвістичних та методичних досліджень з проблем перекладу
показав, що існують різні підходи до визначення поняття «фонові знання» та процесу їхнього
накопичення. Так, А. В. Федоров вважає, що фонові знання є соціокультурними
відомостями, які відображають реальний комунікативний фон певного народу або картину
життя певної країни. На його думку, поширення фонових знань відбувається саме через
переклад, який вимагає знання певної соціокультурної інформації, що дозволяє зрозуміти
глибинний зміст оригіналу і перекласти його без смислових втрат та помилок [1, с. 200].
І. С. Алексєєва також наголошує на важливості фонових знань до складу яких
відносить базові поняття, що допомагають вірно орієнтуватися у соціокультурному просторі
певної комунікативної ситуації, правильно перекладати та інтерпретувати зміст поведінки
(як мовленнєвої, так і немовленнєвої) представників різних культур [2, с. 21].
О. І. Чередниченко ілюструє проблему фонових знань на прикладі фразеологізмів і
вказує, що у фразеологічному словнику будь-якої мови тісно поєднується інтернаціональне
та національне. Якщо перше зумовлене спільністю людського мислення, а також взаємодією
і взаємозбагаченням мов і культур, то друге відтворює соціально-культурну самобутність
мовного колективу, викликану умовами його життя та особливостями історичного розвитку.
Саме це друге дає підставу стверджувати, що на шкалі неперекладності або
важкоперекладності фразеологізми, або фразеологічні одиниці, посідають чи не найперше
місце [3, с. 167].
Розглядаючи проблему фонових знань у методичному ракурсі, Г. В. Єйгер вважає, що
перекладачеві потрібні (поряд зі знанням вихідної мови та мови перекладу) знання тієї
реальної дійсності (екстралінгвістичної ситуації), яка відбивається у матеріалі, що
перекладається. В ідеальному випадку перекладач повинен: 1) знати вихідну мову і мову
перекладу як відправник і одержувач інформації відповідно; 2) знати дану спеціальну
область на рівні відправника й одержувача; 3) знати способи перекодування, що дозволяють
переходити від вихідної мови до мови перекладу [4, с. 89]. Перекладач, навіть той, що
працює в одній галузі, не володіє тією повнотою знань про дійсність, якою володіють
відправник і одержувач інформації. На відміну від останніх, ставлення яких до зображеного
у тексті фрагменту предметної області носить активний характер, дозволяючи творчо
використовувати отримані дані, перекладач володіє пасивним знанням лише в тому обсязі,
який забезпечує перехід від вихідної мови до мови перекладу. У зв’язку з характерною для
сучасного стану науки і техніки тісною взаємодією і переплетенням різних, нерідко дуже
віддалених галузей знання, перекладач змушений постійно розширювати сферу своїх
пасивних знань у такому діапазоні, творче оволодіння яким не під силу жодному фахівцю [4,
с. 93].
Як можна побачити з наведеного аналізу, більшість науковців визначають фонові
знання саме як сукупність знань про світ і культуру, що створюють умови для успішного
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взаєморозуміння, як соціально-культурний фон, який характеризує сприйняте мовлення.
Відповідно до цієї точки зору фонові знання розглядаються як екстралінгвістичне явище, що
невід’ємно супроводжує комунікацію як невербальний (когнітивний) компонент вербальної
комунікації.
Пропонуємо відчути важливість фонових знань перекладача на прикладі
кіноперекладів. Holmes: So we go round the Sun! If we went round the Moon, or round and round
the garden like a teddy bear, it wouldn`t make any difference. All that matters to me is the work
(Sherlock. A Study in Pink / Series 1, episode 1. Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2010).
Холмс: Ну літаємо ми навколо Сонця! Та хоч би ми літали навколо Місяця чи бігали по саду,
як курчата, нічого не змінилося б. Для мене важлива лише робота (Шерлок. Етюд у рожевих
тонах Сезон 1, епізод 1. Переклад від ''1+1'').
Вихідна фраза or round and round the garden like a teddy bear є цитатою з однієї з
популярних в англомовному світі дитячих пісеньок з рухами. У той же час, якщо іграшка
плюшевий ведмедик є відомою українському глядачеві, то її назва Teddy Bear, яка в
англомовному світі асоціюється з іменем американського президента Теодора Рузвельта та
його прізвиськом Тедді, в українській культурі не є широко розповсюдженою. Саме цей факт
і змушує перекладача вдатись до адекватної заміни у перекладі, коли смисл та прагматичний
потенціал висловлення зберігаються за рахунок ігнорування форми. Фраза бігали по саду, як
курчата підкреслює хаотичний та безглуздий рух, викликаючи в українського глядача ті ж
асоціації, що й оригінал у британця, що свідчить про вдалий спосіб передачі смислу [5, с.
49].
Розглянемо ще один приклад, де мають місце гіперонімічні заміни для полегшення
сприйняття тексту. Lestrade: Derren Brown? Let it go. Sherlock is dead (Sherlock. The Empty
Hearse / Series 3, episode 1. Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2014). Лестрейд:
Гіпнотизер? Шерлок загинув і крапка (Шерлок. Порожній катафалк Сезон 3, епізод 1.
Переклад від ''1+1'') .
Як бачимо з прикладу, власне ім’я Derren Brown, що стоїть в оригіналі, замінено на
загальновживаний іменник гіпнотизер. Така заміна є цілком виправданою, адже перекладач
повинен обов’язково враховувати особливості цільової аудиторії, для якої й здійснюється
переклад, і потенційний рівень її фонових знань в тому числі [5, с. 49]. Дерен Браун – це
відомий сучасний англійський ілюзіоніст та гіпнотизер, тож його ім’я неодмінно знайоме
глядачам, на котрих, перш за все, був розрахований цей кінофільм. Оскільки, не кожен
пересічний громадянин нашої країни знає хто це, перекладач вдався до використання
гіперонімy гіпнотизер. Крім того, реалія оригіналу замінюється аналогічним поняттям, яке
має схожу функцію в цільовій культурі, що й реалія оригіналу.
З вище зазначеного можемо дійти висновку, що фонові знання є невід’ємною
складовою перекладацької компетентності, яку в найбільш загальному значенні розуміють як
здатність перекладати на фаховому рівні.
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Сучасною проблемою глобального характеру є комплексна задача, що включає в себе
питання охорони навколишнього природного середовища і розвиток енергетики, вирішення
якої можливо за допомогою розробки та впровадження технологій з виробництва енергії,
отриманої шляхом використання альтернативних джерел енергії. Тільки об'єднавшись в
своїх зусиллях і відкритості для співпраці міжнародне співтовариство зможе домогтися
бажаного результату.
Певна роль в механізмі міжнародного співробітництва у секторі альтернативної
енергетики належить міжнародним та регіональним міжурядовим організаціям. Увага до
цього питання викликана ще й тим, що Україна як учасник таких впливових організацій як
ООН, ЕС, IRENA, прагне застосовувати передовий світовий досвід щодо інноваційного
оновлення та подальшого розвитку енергетичної галузі.
Так, вагомий внесок у стимулювання використання альтернативних джерел енергії у
світі здійснює Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що є міжурядовою організацією,
створеною в Парижі в 1974 р. рішенням Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР). Створенню МЕА передувала світова нафтова криза 1973-1974 років, тому
її стратегічною ціллю стало забезпечення енергетичної безпеки її країн-учасниць. Для
досягнення цієї мети МЕА сприяє міжнародному співробітництву у галузі енергетики для
своєчасного реагування на зміни на світовому енергетичному ринку.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності агентства стало стимулювання
використання відновлюваних джерел енергії. Відповідно до Міжнародної енергетичної
програми МЕА має на меті, окрім забезпечення країн-членів системою екстреного обміну
нафтою, також поліпшення енергопостачання та структури попиту в світі через розвиток
альтернативних джерел енергії та підвищення енергоефективності; заохочувати міжнародне
співробітництво в галузі енергетичних технологій; і надавати допомогу в інтеграції
енергетичної та екологічної політики. У межах МЕА було створено відділ відновлюваної
енергетики, який сприяє співпраці країн-учасниць у цій галузі шляхом обміну досвідом між
ними.
До робочих угод з відновлюваних джерел енергії, за якими створено платформи в
МЕА, спрямовані на розвиток альтернативної енергетики, відносяться: біоенергетика
(Bioenergy IA), сонячна енергія та хімічні енергетичні системи (SolarPACES IA),
розповсюдження відновлюваних енергетичних технологій (RETD IA), дослідження
геотермальної енергії та технологій (Geothermal IA), дослідження та розвиток виробництва та
використання водню (Hydrogen IA), гідроенергетичні технології та програми (Hydropower
IA), океанічні енергетичні системи (OES IA), фотоелектричні енергетичні системи (PVPS
IA), дослідження та розвиток сонячного опалення та охолодження (SHC IA) та вітрових
енергетичних систем (Wind IA).
Проекти ці розпочаті як з самого початку існування МЕА (сонячне опалення і
охолодження в 1977 р.), так і нещодавно (Технологія розгортання відновлюваної енергетики
в 2005 р.). В той же час їхнє значення для подальшого розвитку альтернативної енергетики є
неоціненним. Зокрема, SolarPACES стала основою для розробки принципово нової системи
генерації електроенергії з сонячної енергії, що зараз застосовується в рамках проекту
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DESERTEC в Африці. Робота програм є інтегрованою між собою, зокрема МЕА сонячне
опалення та охолодження поєднано з Енергозбереженням в будівлях і Соларпейсіс.
МЕА є відкритою для вступу для широкого кола суб’єктів, не залежно від їхнього
членства в ОЕСР. Членами МЕА можуть стати уряди країн, міжнародні організації,
громадські організації, приватні корпорації та інші організації, визначені урядами країн
ОЕСР та третіх країн. Проте, в якості міжурядової організації координаційного типу, МЕА
має обмежену владу у створенні норм та правозастосуванні.
Ключове місце серед міжнародних організацій, діяльність яких направлена на
стимулювання розвитку альтернативної енергетики займає Міжнародне агентство з
відновлюваних джерел енергії (IRENA).
Ідея створення IRENA була висунута у 1981 р. на Конференції ООН з питань нових та
відновлюваних джерел енергії, що відбулася в Найробі у Кенії та набула подальшого
розвитку у наступні десятиліття під час зустрічей світових лідерів. У резолюції Боннської
конференції з питань відновлюваної енергетики у 2004 р. було підтримано створення IRENA
за підтримки Міжнародного парламентського форуму з питань відновлюваних джерел
енергії. В 2009 р. Статут IRENA було підписано на Конференції у Боні представниками 148
держав, а набув він чинності в 2010 році. В 2011 році організація почала функціонувати.
У відповідності зі ст.ст. ІІ і ІІІ Статуту до цілей IRENA входить сприяння поширенню,
активному впровадженню і постійному використанню всіх видів відновлюваної енергії,
одержаної на стійкій основі з відновлюваних джерел енергії. Досягнення цих цілей можливо
шляхом сприяння інформаційному обміну, науково-технологічної співпраці, фінансової
підтримки відновлюваних технологій, координації співпраці держав-членів з іншими
організаціями щодо відновлюваної енергетики.
Зараз IRENA виступає центром удосконалення технологій у галузі відновлюваної
енергетики, сприяє взаємообміну знаннями, передачі відповідних технологій, поширенню
практичних інструментів і рекомендацій, націлених на прискорення впровадження
екологічно чистої, стійкої енергетики для зростаючих потреб населення. Рішення IRENA
носять рекомендаційний характер і не мають юридичної сили, але це не применшує їхню
важливість для сталого розвитку. IRENA стала не тільки осередком світового досвіду
використання відновлюваних джерел енергії, але і стимулом до побудови міцних
партнерських відносин у галузі альтернативної енергетики.
За процедурою прийому нових членів Агентство є напівзакритою організацією –
рішення про прийом нових членів приймають члени організації в рамках її органів. Членами
IRENA можуть бути як держави (притому, лише члени ООН), так і регіональні міжурядові
організації економічної інтеграції. Так, нещодавно до Статуту IRENA приєдналася і Україна.
5 грудня 2017 р. було прийнято ЗУ «Про приєднання України до Статуту Міжнародного
агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)». Як зазначають у Міністерстві
регіонального розвитку та будівництва України, участь України в IRENA дозволить подавати
заявки в Абудабійский фонд розвитку (АDFD) щодо отримання пільгових кредитів, а також
надасть нашій країні доступ до інформації щодо використання відновлюваних джерел
енергії, результатів новітніх досліджень і передового досвіду.
У світлі нещодавно оголошеного ООН Десятиліття сталої енергетики для всіх, IRENA
добре позиціонується, щоб стати «центром відновлюваних джерел енергії» для ведення
багатосторонніх дій і сприяння глобальному співробітництву щодо альтернативної
енергетики (п. 24-26). Нещодавно IRENA запустила Дорожню карту відновлюваних джерел
енергії до 2030 року, що має активізувати процеси в сфері альтернативних джерел енергії, і
при цьому також буде надано сприяння загальному доступу до енергії. Хоча IRENA
стикається з проблемами в просуванні використання відновлюваних джерел енергії, вона
отримує схвалення, необхідні, щоб використовувати поточний глобальний інтерес до
альтернативної енергії.
Незважаючи на поточну діяльність IRENA і його майбутній потенціал, обмежена
компетенція може бути суттєвою проблемою. Агентство має право на вплив, але не має
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«зобов'язуючого» мандату. Відсутність міжнародної інституційної структури, здатної вести
переговори та моніторинг міжнародних принципів, норм і стандартів у галузі альтернативної
енергетики, є значною прогалиною.
Не можна залишити поза зоною уваги роботу Енергетичного співтовариства (далі –
ЕС). Договір про заснування ЕС було підписано 1 жовтня 2005 р. в Афінах (Греція), який
вступив у силу в липні 2006 р. Метою створення ЕС стало поширення правил та принципів
внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу, Чорноморський регіон
та інші країни.
Цілями ЕС є створення стабільної ринкової структури, здатної залучати інвестиції у
виробництво електроенергії та мереж, створення інтегрованого енергетичного ринку, що
дозволить здійснювати транскордонну торгівлю енергією, забезпечення стабільного та
безперервного енергопостачання, яке є необхідним для економічного розвитку та соціальної
стабільності країн, поліпшення екологічної ситуації щодо енергопостачання в регіоні та
сприяння використанню відновлюваних джерел енергії. ЕС розглядає використання
відновлюваних джерел енергії як один із шляхів досягнення енергетичної безпеки. Відтак
норма п. d ч. 1 ст. 2 Договору про заснування ЕС одним із його завдань визначає заохочення
використання відновлюваних джерел енергії. Також, розуміючи переваги відновлюваних
джерел енергії та енергоефективності з погляду безпеки енергопостачання, захисту
навколишнього середовища, соціальної єдності й регіонального розвитку, ЕС може прийняти
заходи, спрямовані на стимулювання розвитку в цій сфері.
Заходи ЕС можуть мати форму рішення, що є юридичне зобов'язуючим для тих, кому
воно призначене, або рекомендації, які не мають обов’язкового характеру для виконання.
Загальна спрямованість роботи ЕС сприяє зближенню законодавчих баз Договірних Сторін у
галузі енергетики, а положення Договору створюють правові рамки для учасниць ЕС для
створення привабливих умов інвестування у галузь альтернативної енергетики, підвищення
енергетичної безпеки та енергоефективності, а також створення конкурентного середовища
на ринку енергії.
З 1 лютого 2011 р. Україна стала повноправним членом ЕС та взяла на себе
зобов’язання щодо імплементації в національне законодавство основних актів енергетичного
законодавства ЄС. Протокол про приєднання України до Договору про заснування ЕС
підписаний у вересні 2010 р. та ратифікований ЗУ від 15 грудня 2010 р. «Про ратифікацію
Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
співтовариства». Вступ України до ЕС надав можливості та інструменти для проведення
структурної реформи в галузі національної енергетики, в тому числі через впровадження
відновлюваних джерел енергії.
Дослідження здійснене у рамках виконання проєкту «Альтернативна енергетика в
Україні: шляхи системного законодавчого стимулювання» за фінансової підтримки
Національного фонду досліджень України (договір № 83/02.2020 від 29.10.2020 року).
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ТРЕТЬЯ ОДНОСТРОЧНАЯ ЯВНАЯ ФОРМУЛА
АРГУМЕНТА КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА
Шарифли Муталим Рамис оглу
Доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
В математической литературе для нахождения аргумента комплексного числа либо
решается система тригонометрических уравнений, либо используется тригонометрический
круг, либо предлагаются двустрочные, трехстрочные и даже пятистрочные явные формулы,
либо даются ошибочные однострочные явные формулы, либо же вообще никакие явные
формулы не даются.
Автор этой статьи ранее предлагал две однострочные явные формулы аргумента
комплексного числа (a+bi):
1.
𝑎
φ = ± arccos 𝑟 + 2πk

,

здесь k – целые числа: k=0; ±1; ±2; …;
a – действительная часть комплексного числа
b – мнимая часть комплексного числа
r – модуль комплексного числа, определяемый по формуле r=√𝑎2 + 𝑏 2 ;
φ – аргумент комплексного числа.
В этой формуле знак “+” берётся при b ≥0, а знак “-“ берётся при b<0.
2.
𝑎
φ = ± arcctg(±𝑏) + 2πk

,

в этой же формуле знаки “+” берутся одновременно при b>0, а знаки “-“ берутся
одновременно при b<0.
На этот раз автор предлагает третью однострочную явную формулу аргумента
𝑏
комплексного числа, исходя из формулы sin φ=𝑟 .
Пусть сначала вектор комплексного числа (a+bi) находится в I или IV четверти
комплексной плоскости, где a ≥0, тогда аргумент комплексного числа напрямую
𝑏
𝑏
определяется из формулы sin φ = 𝑟 , то есть φ = arcsin 𝑟 + 2πk, так как известно, что
π π

множеством значений функции y=arcsinx является замкнутый интервал [- 2 ; 2 ], то есть I и IV
четверти тригонометрического круга, где действительная часть комплексного числа
неотрицательна, то есть a ≥0.
Пусть затем вектор комплексного числа (a+bi) находится во II или III четверти
𝑏
𝑏
комплексной плоскости, где a<0. Тогда φ = (π − arcsin 𝑟 ) + 2πk = - arcsin 𝑟 + (π + 2πk) = 𝑏

arcsin 𝑟 + π(1+2k).
Таким образом, имеем:
𝑏

arcsin 𝑟 + 2πk (для 𝑎 ≥ 0),

𝑏

+ arcsin 𝑟 + 2kπ (для 𝑎 ≥ 0),

φ=[
=[
=
𝑏
𝑏
−arcsin 𝑟 + π(1 + 2k) (для 𝑎 < 0) −arcsin 𝑟 + (2k + 1)π (для 𝑎 < 0)
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𝑏

=[

(−1)2𝑘 arcsin 𝑟 + π ∙ 2k (для 𝑎 ≥ 0),
𝑏

(−1)2𝑘+1 arcsin 𝑟 + π(2𝑘 + 1) (для 𝑎 < 0),

где 2k – чётные числа, (2k+1) – нечётные числа. Наконец, получаем третью
однострочную явную формулу аргумента комплексного числа (a+bi):
3.

, где
𝑏
φ = (−1)𝑛 arcsin 𝑟 + πn

3.

n чётно при 𝑎 ≥ 0 и нечётно при 𝑎 < 0.
Следует заметить, что такой формулы в математической литературе также нет.
В конце проверим правильность новой формулы на конкретных примерах:
0

Пример 1. arg 1=arg (1+0i) = (a=1>0; b=0; r=1) = (−1)2𝑘 arcsin 1 + π ∙ 2k = 0 + 2πk.
Пример 2. arg (1+i) = (a=1>0; b=1; r=√2) = (−1)2𝑘 arcsin

1

√2

π

+ π ∙ 2k = + 4 + 2πk.
1

π

Пример 3. arg i = arg (0+i) = (a=0; b=1; r=1) = (−1)2𝑘 arcsin 1 + π ∙ 2k = +2 + 2πk.
Пример 4. arg (-1+i) = (a=-1<0; b=1; r=√2) = (−1)2𝑘+1 arcsin
2πk + π = =+

3π
4

1

√2

+ π(2𝑘 + 1) = -

π
4

+

+ 2πk.
0

Пример 5. arg (-1) = arg (-1+0i) = (a=-1<0; b=0; r=1) = (−1)2𝑘+1 arcsin 1 + π(2k + 1) =
= 0 + 2πk + π = + π + 2πk.
−1
π
Пример 6. arg (-1-i) = (a=-1<0; b=-1; r=√2) = (−1)2𝑘+1 arcsin
+ π(2k + 1) = 4 +
2πk + π = =+

5π
4

√2

+ 2πk.

Пример 7. arg (-i) = arg (0-i) = (a=0; b=-1; r=1) = (−1)2𝑘 arcsin
Пример 8. arg (1-i) = (a=1>0; b=-1; r=√2) = (−1)2𝑘 arcsin

−1
√2

−1
1

π

+ π ∙ 2k = − 2 + 2πk.
π

+ π ∙ 2k = − 4 + 2πk.
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ФОРМУЛЫ РЕШЕНИЙ ДВУЗНАЧНЫХ ПРОСТЕЙШИХ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Шарифли Муталим Рамис оглу
Бакинский инженерный университет
Доцент, кандидат физико-математических наук
Имеются в виду следующие простейшие тригонометрические уравнения:
sin x= ±a, cos x = ±a, tg x = ±a, ctg x = ±a.
Можно получить общие для всех этих уравнений формулы решений.
Сначала рассмотрим уравнение sin x = ±a. Воспользуемся общей формулой
решения:
arcsin(±𝑎) + 2πk,
±arcsin 𝑎 + 2πk
=[
=
(π − arcsin(±𝑎)) + 2πk π ∓ arcsin 𝑎 + 2πk
+arcsin 𝑎 + 2πk,
+arcsin 𝑎 + 2πk,
−arcsin 𝑎 + 2πk,
−arcsin 𝑎 + 2πk,
=[
=[
=
π − arcsin 𝑎 + 2πk, −arcsin 𝑎 + π(2k + 1),
+arcsin 𝑎 + π(2k + 1)
π + arcsin 𝑎 + 2πk
+arcsin 𝑎 + 2πk,
[
+arcsin 𝑎 + π(2k + 1), +arcsin 𝑎 + πn,
=[
=[
= ±arcsin 𝑎 + πn,
−arcsin 𝑎 + π ∙ 2k,
−arcsin 𝑎 + πn
[
−arcsin 𝑎 + π(2k + 1)
здесь и далее k и n – целые числа, тогда 2k – чётные числа, (2k+1) – нечётные числа.
Итак, получаем первую формулу:
x=[

sin1.x = ±a => x = ±arcsin 𝑎 + πn

.

Затем займёмся уравнением cos x = ±𝑎.
Воспользуемся общей формулой решения:
+arccos(+𝑎) + 2πk,
arccos(±𝑎) + 2πk,
+arccos(−𝑎) + 2πk,
x=[
=[
=
−arccos(±𝑎) + 2πk −arccos(+𝑎) + 2πk,
−arccos(−𝑎) + 2πk
+arccos 𝑎 + 2πk,
+arccos 𝑎 + 2πk,
(π − arccos 𝑎) + 2πk,
−arccos 𝑎 + π(2k + 1),
=[
=[
=
− arccos 𝑎 + 2πk,
− arccos 𝑎 + 2πk,
− (π − arccos 𝑎) + 2πk +arccos 𝑎 + π(2k − 1)
+arccos 𝑎 + π ∙ 2k,
[
+arccos 𝑎 + π(2k − 1), +arccos 𝑎 + πn,
=[
=[
= ±arccos 𝑎 + πn.
−arccos 𝑎 + π ∙ 2k,
−arccos 𝑎 + πn
[
−arccos 𝑎 + π(2k + 1)
Получаем вторую формулу:
2.
cos x = ±a => x = ±arccos 𝑎 +
πn

.

Далее рассмотрим уравнение tg x = ±𝑎. Формула решения такого уравнения
получается очень просто:
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x = arctg (±𝑎) + πn = ±arctg a + πn.
Здесь мы воспользовались тем, что y = arctg x – нечётная функция.
Таким образом, получаем третью формулу:
3.
tg x = ± 𝑎 => x = ±arctg 𝑎 + πn

.

Наконец, займёмся уравнением ctg x=±𝑎. Применим общую формулу решения:
arcctg(+𝑎) + πk,
arcctg(+𝑎) + πk,
x = arcctg(±𝑎) + πk = [
=[
=
(π − arcctg 𝑎) + πk
arcctg(−𝑎) + πk
+ arcctg 𝑎 + πk,
+ arcctg 𝑎 + πk,
= [
= [
= ±arcctg a + πn, здесь
−arcctg 𝑎 + πm
− arcctg 𝑎 + π(k + 1)
m=k+1 – также целые числа.
Итак, получаем четвёртую формулу:
4.
сtg x = ± 𝑎 => x = ±arcctg 𝑎 + πn

.

Все полученные формулы однотипны, и их можно записать в обобщенной форме:
,
f(x) = ± 𝑎 => x = ± arcf(𝑎) + πn
где f(x) – одна из тригонометрических функций sin x, cos x, tg x или ctg x,
a arcf(x) – соответствующая обратная тригонометрическая функция.
Заметим, что упомянутых формул в математической литературе нет.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ ПІД ЧАС
КАРАНТИНУ
Шаторна Віра Федорівна
д.б.н, професор
Колосова Ірина Іванівна
к.б.н., ст.викладач, irakolosova0405@gmail.com
Руденко Катерина Миколаївна
викладач
ДЗ "Дніпропетровська медична академія", м. Дніпро, Україна
Під час епідемії коронавірусної інфекції трансформації відбулися в у всіх сферах
життя. Наслідки цих змін природно торкнулися і освіти. Введення карантинних заходів
призвело до екстреного переходу освітнього процесу в Україні та закордоном на дистанційну
форму навчання, яка має певні особливості.
Дистанційна освіта далеко не нове явище, це комплекс освітніх послуг, що надаються
широким верствам населення в країні і за кордоном за допомогою спеціалізованого
інформаційно-освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною
інформацією на відстані. А по суті, це навчання, яке відбувається в ситуації, коли викладач і
студент розділені відстанню або часом або по обох параметрах. Раніше дистанційна освіта
розглядалась як альтернатива і додаткова освіта фармацевтів, однак, у зв’язку із сучасним
епідеміологічним станом став майже єдиним варіантом здобуття фармацевтичного навчання,
тому що усуває основну перешкоду - позбавляє від необхідності відвідувати заняття в
аудиторіях, запобігаючи контактам людей в складних епідеміологічних ситуаціях. Для
організації навчання використано можливості платформи Moodle, сучасних інформаційних
Інтернет потужностей. Здобувачам освіти запропоновано різні Проблеми початкового етапу
впровадження масового дистанційного навчання попри достатньо високий рівень володіння
викладачами навичками розробки дистанційних курсів, переважно мали організаційний та
технічний характер
Для організації навчання на сьогоднішній день використовуються різні форми
навчальної роботи, а саме: роботу під час організації on-line лекцій, самостійне опрацювання
лекцій з дистанційним доступом, самостійне виконання завдань, ситуаційних задач, кейсів,
підготовку рефератів, організовано моніторинг знань студентів у формі тестування
використано технологію «розбір типових помилок», організовано проведення групових та
індивідуальних on-line консультацій: аудіо- та відеоконференції, відеозаписи, інтерактивні
відео, аудіозаписи. Розвиток і поширення Інтернету і комп'ютерних технологій зробили
революцію в концепціях навчання і професійної підготовки. Дистанційні освітні технології
(ДОТ) можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти: від дошки
з крейдою до електронної дошки і комп'ютерних навчальних систем, від книжкової
бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії будь-якого
масштабу.
Процес дистанційного навчання будується в основному на самостійній пізнавальній
діяльності студентів, але це не скасовує важливості особистого спілкування студентів з
викладачами. Необхідно використовувати такі форми навчання, які будуть мотивувати
студентів до навчання і в той же час компенсувати недолік або навіть відсутність
безпосереднього спілкування викладача зі студентом.
Методичне забезпечення викладання дисциплін на кафедрі медичної біології,
фармакогнозії та ботаніки завжди на системному рівні гармонійно поєднувало традиційні та
дистанційні форми організації навчального процесу. В умовах змушеного соціального
дистанціювання, на кафедрі веб-заняття реалізуються через мережу Інтернет і включають всі
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види навчальної діяльності, які синергічно доповнені інноваційними методами викладання.
Розгляд теоретичних питань організовано за допомогою відеозв’язку (дистанційних лекцій,
практичних занять та телеконференцій), а контроль знань – за допомогою онлайн тестування.
Телеконференції передбачають спілкування великого числа учасників, об'єднаних
загальною тематикою або важливими питаннями на відстані. При цьому під час проведення
телеконференції всі її учасники можуть обмінюватися думками, робити доповіді з
використанням презентацій, задавати один одному питання або висловлювати власну думку.
Таким чином організовується мережева дискусія. Ключовим моментом збільшення
ефективності практичного заняття є підвищення мотивації студентів до навчання, адже саме
мотивація надає освітнього процесу спрямованість, вибірковість, динамічність і
осмисленість. Активне впровадження інноваційних комп'ютерних технологій в навчальний
процес є новою формою системи освіти, відкриває нові можливості для викладання та
навчання студентів, активує їх діяльність під час заняття, підвищує якість навчання, дозволяє
з більшою ефективністю здійснювати контроль самостійної підготовки, а також контроль
засвоєння матеріалу протягом заняття. Такий підхід полегшує і збільшує ефективність
засвоєння матеріалу при роботі в студентській групі, особливо при навчанні іноземних
студентів Для кожного заняття створено контент, який включає розроблені нами тестові
завдання та завдання з бази тестових завдань ліцензійного іспиту Крок-2, ілюстративний
матеріал у вигляді таблиць, малюнків і схем, фотографії гербаріїв лікарських рослин, фото
лікарської рослинної сировини та мікропрепаратів, відеофільми.
Сучасні технології роблять візуальну інформацію більш барвистою і динамічною, що
дозволяє легше і ефективніше сприймати матеріал. Досягнення в області технологій і
доступність аудіо- і відеоматеріалів орієнтують викладача на використання в навчальному
процесі фільмів як засобу придбання професійних, лінгвокраїнознавчих і соціокультурних
знань. У процесі викладу матеріалу, викладач має можливість відповідати на питання
студентів, як за допомогою, так і з використанням безпосередньо відео (українською,
англійською та французькою мовами).
Викладач має можливість записати і зберегти на відео лекцію, а потім завантажити
для перегляду студентами конкретної групи, за існуючим розкладом занять. Це позитивно
оцінюється студентами, особливо при несподіваному відключенні зв'язку, збою інтернету,
захворюванні студента. Тестові з кожної теми студенти виконують у системі Moodle. На
семінарських заняттях підготовка студентів оцінювалася комплексно: крім виконання та
пояснення тестових завдань, студенти виконували ситуаційні задачі та відповідали на
теоретичні питання.
Освітня програма в загальному не змінилася, але тепер її доводиться подавати поновому, сильно перебудовуючи освітній процес.
Онлайн-освіта не обійшлася без проблем. Формат відеоконференцій відрізняється від
аудиторної роботи. Обсяг роботи для викладача, в сьогоденні, значно збільшився. На наш
погляд, процес підготовки до віддалених занять тепер займає більше часу на підготовку
методичних матеріалів. Дистанційне навчання вимагає більше зусиль на етапі підготовки
навчальних матеріалів, детальній перевірці інформаційної бази кожного студента, і
відображення виявлених помилок у відповідних файлах. Мета цього процесу - допомогти
студентам не просто зазначенням на допущену помилку, а детально обґрунтувати, чому ця
помилка допущена, як її анулювати і провести аналіз правильності виконаного завдання.
Одна справа прийти в аудиторію і відчитати матеріал, поговорити зі студентами; інша справа
записати відеолекцію, «наклавши» на неї текст і ілюстрації, особливо при проведенні
лабораторної та практичної роботи.
Проаналізувавши особливості впровадження дистанційного навчання ми можемо
стверджувати, що задля збереження високих показників його результативності подальші
зусилля науково-педагогічних кадрів повинні бути спрямовані на коригування навчальної
роботи з іноземними студентами; опануванню новітніх інформаційних технологій та
програм, змістовного наповнення навчальних курсів, які раніше не передбачали
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дистанційного супроводження та підвищення мотивації здобувачів вищої освіти щодо
дистанційного навчання. Однак, дистанційне навчання не замінить очне у вищому
медичному навчальному закладі у зв’язку з необхідністю оволодіння студентами практичних
навичок.
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Philological sciences
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ НА ЗАНЯТТЯХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Шведова Тетяна Геннадіївна
викладач англійської мови
Маріупольський електромеханічний технікум
м. Маріуполь, Україна
Анотація. У роботі розглянуто поняття «Едьютейнмент»: походження та
трансформація терміну. Висвітлено погляд різних вчених на сутність і механізми
Едьютейнменту. Наведено приклади зв’язку Едьютейнмента з повсякденним життям, а
також, як технологія Едютейнмент використовується у вивченні / навчанні іноземних мов.
Ключові слова: Едьютейнмент, гра, освіта через розвагу, метод пісні, кінотехнологія,
емодзі.
В останній час в педагогічній діяльності при вивченні іноземних мов широко
використовується технологія Едьютейнмент. Ця технологія являє собою сукупність як
дидактичних, так і сучасних засобів навчання і базується на концепції навчання через
розвагу. Її назва є поєднанням двох англійських слів: education - навчання і entertainment –
розвага. Дана технологія вже кілька десятиліть застосовується в закордонній школі,
вважається бізнес технологією і є популярним форматом освітніх проектів. Хоча технологія
едютейнменту не нова, вона саме зараз здобула велику популярність.
З’явився даний проект в 1948 році в студії Уолта Діснея (Walt Disney), де знімалися
тринадцять серій фільму про дику природу «Справжні пригоди» (True-life adventure).
Вважають, що в 1973 році британський зоолог Роберт Вільям Хейман (Robert William
Heyman) вперше використав поняття «едютейнмент» у доповіді для Національного
географічного товариства (The National Geographic Society) після створення серії
документальних фільмів. 1970-ті роки можна вважати початковим етапом використання
цього терміну в закордонній педагогіці. У той час багато бізнес-корпорацій вважали
едютейнмент найбільш продуктивним методом підвищення мотивації своїх співробітників
при набутті кваліфікації.
Й дотепер серед вчених немає єдиної думки про сутність і механізми «edutainment».
Наприклад, Ш. Де Варі (Sharon De Vary), професор університету Палм-Біч, Атлантік, США
вважає, що це «ефективний баланс між інформацією, мультимедійними продуктами,
психологічними прийомами і сучасними технологіями» [11, с.10-13]. Говорячи про баланс,
треба розуміти, що це успішне співвідношення компонентів процесу навчання і розваги, яка
не відокремлюється від освітнього процесу. Тобто розвага нерозривно зв’язана з освітою і
займає за часом не менш половини процесу навчання. Едьютейнмент – допоміжний засіб , а
розвага – це лише перша стадія використання Едьютейнмента.
Кінцева мета процесу
навчання – стійкий інтерес до навчання, захоплення предметом.
Для Роба Донована (Rob Donovan), професора Австралійського університету імені
Дж.Кертіна, Едьютейнмент — це
«навмисне поєднання соціального замовлення з
розважальним механізмом» задля швидкого досягнення певних цілей, які визначені
соціумом» [10, с.335]. Автор вважає, що Едьютейнмент ефективний для отримання більшої
кількості інформації більшою кількістю людей за короткий період часу. При цьому
ознайомлення зі складними темами проходить в несерйозній манері, що дозволяє створити
доброзичливу атмосферу і зняти емоційне напруження учнів.
Багато зарубіжних авторів визначають Едьютейнмент як «освіту через розвагу». Тим
не менше у різних джерелах використовуються різні словесні оформлення. Мікела Еддіс
(Michela Addis), професор італійського університету Бокконі, вказує, що Едютейнмент – це
специфічна діяльність, яка одночасно базується на навчанні і задоволенні власної цікавості

438

[4, с.207]. Н.А. Кобзєва наголошує, що Едютейнмент – це «сукупність сучасних технічних і
дидактичних засобів навчання, яка базується на концепції навчання через розвагу, сенс якої в
тому, що знання повинні передаватися в зрозумілій, простій і цікавій формі, та у комфортних
умовах» [6, с.192].
Отже, можна зробити висновок, що Едьютейнмент – це такий тип навчання, який
пов'язаний не лише з розважальними механізмами, але й з іншими процесами. Його слід
розглядати доволі широко: високопрофесійні фахівці, які працюють з повною віддачею і
глибоко цікавляться своєю справою, сприймають робочий процес й підвищення кваліфікації
як захоплення.
Люди, самі того не підозрюючи, щодня стикаються з Едьютейментом. Наприклад,
перегляд цікавого фільму іноземною мовою, читання захоплюючої статті або книги, участь в
колективній інтелектуально-пізнавальній ігровій комунікації — все те, що ми робимо
добровільно, в задоволення, із задоволенням і захопленням, можна назвати неформальною
або нестандартною освітою.
Особливості Едьютейнмента:

Акцент на захоплення. При правильній організації процесу розвиток інтересу
призводить до накопичення знань.

Мотивація через розвагу. Задоволення, що отримується в процесі освіти,
сприяє формуванню стійкого інтересу до навчального процесу.

Гра як найважливіший принцип. Гра стає наріжним каменем навчання. В
результаті едьютеймент виявляється універсальном підходом до конструювання навчання як
дорослих, так і дітей.

Сучасність супроводу. Розмаїття форм навчання виявляються привабливими і
для солідних людей, і для молоді.
Спостереження показали, що самим популярним видом діяльності на занятті
іноземної мови у студентів усіх вікових категорій є робота з піснею. Цей вид діяльності
можна використовувати не лише для розширення культурного рівня студентів. Музика – це
теж засіб Едьютейнмента. Пісня може служити формуванню комунікативних навичок та
форм спілкування, оскільки тексти будуються у вигляді діалогів або монологів. Працюючи з
піснею, студент з перших хвилин залучається до процесу роботи над автентичним текстом,
який носить глибоко когнітивний підхід: ідентифікація, класифікація, розуміння,
аудіювання, міркування над самою піснею (музикою, виконавцем, темою). Викладач
визначає етапи роботи, організовує спільну діяльність, впливає на формування культурних
цінностей студентів. Молодь має свою пісенну культуру, в якій відбиваються як сучасне
перебування суспільства, так і її тривоги, бачення світу, її цінності, національні традиції в
області віршів і музики. От чому вибір іноземної пісні для навчальних цілей вимагає від
викладача тієї ж самої інтеркультурної компетенції.
Переваги у використанні метода пісні складаються ще в тому, що у студентів
поліпшуються навички аудіювання, активно поповнюється словниковий запас, копіюється
правильна вимова слів, в пам’яті залишаються не тільки окремі слова, а і цілі граматичні
конструкції. Аудіювання через пісню має більший ефект, ніж через просте читання тексту
викладачем. Як відомо, слова пісні швидко запам’ятаються, якщо пісня сподобається, тому
засвоєння матеріалу в групі, де використовувалася технологія Едьютейнмент, поліпшується.
Таким чином, вивчення мови на улюбленому матеріалі підвищує мотивацію її вивчення.
З багатьма традиційними засобами Едьютейнмента мі вже знайомі. Багато викладачів
дивляться зі своїми студентами фрагменти фільмів мовою оригіналу, а потім розбирають,
хто що зрозумів, які слова вони знали раніше, а які фрази нові. Кінотехнологія сьогодні – є
дуже продуктивним та ефективним методом навчання студентів іноземним мовам.
Кінотехнології передбачають самостійне створення відеороликів на такі теми, як наприклад:
«Мій коледж», «Мій робочій день», «Мій друг», «Моя група», «Моя кімната», «Моє хобі».
Для цієї роботі потрібно підготуватися: розробити сценарій для кожної теми, визначити
головних дійових осіб, скласти план дій, залучити до роботи всіх бажаючих студентів, потім
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змонтувати свій ролик. Заняття з використанням кінотехнологій проходять дуже емоційне та
спонукають студентів до спонтанного спілкування. Вони є також ефективні, тому що
запам’ятовування нового матеріалу проходить дуже швидко.
Метод дискусії, який полягає в тому, що після перегляду кінофильма проводиться
його обговорення, теж можна розглядати як технологія Едьютейнмент. Фільм заздалегідь
завантажується з Інтернету, а на заняттях переглядається.
Проводити заняття за технологією Едьютейнмент можна в парку, музеї, кафе, галереї,
де можна отримати інформацію будь якої пізнавальної теми в невимушеної атмосфері, тому
метод екскурсії теж можна віднести до технології Едьютейнмент.
В останній час дуже популярним стає використання у викладацької діяльності методу
емодзі, про що свідчать дослідження вчених, таких як А.П. Єрошин [4, с.179]. Емодзі – це
графічна мова, де замість слів використовуються поєднання картинок. Сьогодні емодзі
являються складовою онлайн комунікації між людьми по всьому світу. Достатньо мати
комп’ютер, смартфон, планшет з виходом в Інтернет, щоб отримати доступ до цього засобу
комунікації.
Що стосується викладання «Англійської мови», то емодзі можуть, наприклад,
допомогти при вивченні нових дієслів. Студенти дивляться на смайлики і з’ясовують, яку
дію вони визначають: я сміюсь, я плачу, я цілую - перекладають та запам’ятовують їх. Таким
же чином, проходить вивчення частин обличчя, наприклад: це – ніс, це – губи, це – рот, це –
зуби; а також цвіту – красний, жовтий, зелений, синій. Емодзі сприяють не лише вивченню
нової лексики, але і складанню нових слів, дві частини яких ілюструються емодзі. Нові
слова, які потрібно вивчати, підкріплюються в свідомості символами емодзі, завдяки чому
поміж глядацької пам’яті задіється асоціативна. Таким чином, ненав’язливий та
розважальний засіб навчання сприяє швидкому запам’ятанню та закріпленню нового
матеріалу.
Підсумовуючи викладений матеріал, можна сказати, що у нас поки немає чіткого
визначення, що таке «Едьютейнмент». Це може бути й «цифровий контент», й «креативна
освіта», й «неформальна освіта». Особливістю Едютейнменту є впровадження сучасних
форм розваг в систему традиційних форм навчання. Найширше технологія Едютейнмент
використовується у вивченні / навчанні іноземних мов, оскільки тут надзвичайно важливим є
ігровий підхід, візуалізація та використання методик, які можуть зацікавити. Якщо викладач
хоче підвищити мотивацію до своєї дисципліни, підтримати її на високому рівні, важливо
заохочувати, студентів. Все це неможливо без створення психологічно комфортної і
доброзичливої атмосфери. Форми роботи повинні бути настільки цікавими, щоб заняття
перетворилося на свято, коли ніхто не думає, що є слово «треба», а процес пізнання
приносить величезну радість і задоволення. Не слід також забувати, що вищезазначені
методи мають як переваги, так і недоліки; крім того, не всі теми можна вивчати тільки з
використанням даної технології, тому тільки поєднання традиційних методів з
інноваційними дають ефективні результати.
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Вступ. Встановлення особливостей морфогенезу органів різних систем у порівняльноембріологічному аспекті в нормі, а також змін їх структурно-функціональної організації
внаслідок негативного впливу довкілля є пріоритетним завданням сучасної морфології. У
розробці загальних питань біології і медицини значне місце повинні займати дослідження
щодо закономірностей розвитку тканин, органів і систем організму людини і тварин на
різних стадіях онто- та філогенезу відповідно. Наукова зацікавленість особливостями впливу
антропогенних факторів на організм викликана значним забрудненням навколишнього
середовища важкими металами, при цьому пріоритетним токсикантом є свинець та його
сполуки. Під впливом концентрацій ацетату свинцю зменшується маса серця ембріонів
щурів, а також відбуваються певні зміни у його будові: зменшується товщина стінки
шлуночків та міжшлуночкової перегородки за рахунок витончення компактного міокарда,
трабекули міокарда стають витонченими, не утворюють містків та не містять судин.
Мета дослідження. дослідити зміни ваги щурів та потомства на пренатальному етапі
розвитку за умов експозиції ацетату свинцю та впливу лікопіну і інуліну.
Об’єкт і методи дослідження. Дослідження проведені на самицях щурів лінії Wistar.
Тварин утримували за стандартних умов віварію. Експериментальну модель відтворювали
шляхом введення 2,5%-го розчину ацетату свинцю із розрахунку 50 мг/кг маси тіла щура на
добу. Розчин вводили внутрішньошлунково через зонд один раз на добу щоденно протягом
всього терміну вагітності. Водні розчини лікопіну і інуліну вводили аналогічним способом
із розрахунку 500 мг/кг маси тіла щура на добу. Самиці контрольної групи отримували
дистильовану воду. Матеріалом дослідження слугували серця ембріонів на 14, 16 і 18 добу
гестації. Тварин було розділено на чотири групи:
група 1 – контрольна група – інтактні тварини;
група 2 – дослідна група – тварини, якої підлягали хронічному впливу ацетату
свинцю;
група 3 – дослідна група тварин, яким на тлі хронічного вживання ацетату свинцю
вводили лікопін;
група 4 – дослідна група тварин, яким на тлі хронічного вживання ацетату свинцю
вводили інулін.
Матеріалом дослідження слугували серця ембріонів щурів на 14, 16 і 18 добу
пренатального розвитку.
Результати дослідження та їх обговорення.
Маса дослідних щурів (за даними щоденника моніторингу ваги) у кінцевий термін
спостереження змінювалась, а саме не досягала значень контрольної групи щурів.
Статистично значуще зменшення ваги дослідної групи щурів з ацетатом свинцю – тварини
від яких отримували ембріони на стадії 14, 16 і 18 пренатального розвитку виявлено майже у
весь термін спостереження. Аналіз змін ваги дослідних груп щурів, які отримували ацетат
свинцю та досліджувані засоби – інулін і лікопін – не показав статистично значущої різниці
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між групами порівняння. У термін 11-13 доби від початку досліду відмічено менший набір
ваги у групі з лікопіном порівняно до групи з інуліном
Середнє збільшення ваги ембріонів на 18 добу порівняно з 14 добою у контрольній
групі становило 151,7% (Р<0,05), у щурів з ацетатом свинцю – 145,5% (Р<0,05), ацетатом
свинцю з введенням інуліну – 168,7% (Р<0,05), ацетатом свинцю з введенням лікопіном –
154,8% (Р<0,05). Вага ембріонів у групі з ацетатом свинцю була статистично значуще
меншою у всі 3-и терміни досліду. Показник у групах з лікарськими засобами наближався до
значень контрольної групи на 16 і 18 добу. Ці дані вказують на затримку пренатального
розвитку щурів під дією ацетату свинцю і запобіганню токсичної діє на морфогенез ембріону
при введенні інуліну і лікопіну.
Пригнічення морфогенезу можна пояснити токсичною дією ацетату свинцю на
метаболічні процеси у організмі вагітних щурів, що негативно позначилось на морфогенез
ембріонів. При цьому застосування лікопіну і інуліну в якості фармакологічних засобів з
детоксикаційною дією позначилось на відновленні набору ваги на 16 і 18 добу пренатального
розвитку. Показники у вагітних самок не змінювались або зростали порівняно до основної
дослідної групи, а у ембріонів зростали від 16 доби.
Висновок.
У експериментальному дослідженні проведено аналіз змін маси вагітних щурів за
умов хронічного вживання ацетату свинцю. На основі фактичних даних, що були отримані в
результаті щоденного зважування щурів зроблено висновок про те, що ацетат свинцю
негативно позначився на наборі маси щурів. Затримку набору маси у щурів дослідної групи
реєстрували з 9 доби експерименту, тобто після 10 доби вживання ацетату свинцю
реєстрували постійну затримку набору маси вагітних самок щурів, що є доказом негативного
впливу досліджуваного розчину на метаболізм експериментальних тварин. При цьому
вірогідних змін набору маси у групах з лікопіном та інуліном не виявлено.
Вага ембріонів на 14, 16 і 18 добу гестації була вірогідно меншою порівняно з
інтактними тваринами, а після введення лікопіну і інуліну виявлено вага ембріонів
наближалась до контрольної на 16 і 18 добу, що свідчить про захисний вплив досліджуваних
лікарських засобів на пренатальний розвиток.
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Вступ. Лабораторні тварини є універсальним модельним об’єктом для дослідження
органів у нормі та патології. Сучасні лабораторні активно застосовують лабораторних щурів
у модельних експериментах, а отримані дані екстраполюють на організм людини. Тому
анатомо-гістологічне дослідження морфогенезу серця щурів є актуальним напрямом
морфології.
Мета дослідження. Дослідити анатомо-гістологічні особливості морфогенезу серця
на ранньому постнатальному етапі розвитку в нормі.
Об’єкт і методи дослідження. У дослідження включено вагітні самки щурів лінії
Wistar вагою 200-220 г. Тварин утримували за стандартних умов віварію. На 1, 5 і 7 добі
після народження потомство вилучали для дослідження морфогенезу серця. Вилучали серце і
фіксували у 10% розчині формаліну.
Результати дослідження та їх обговорення. Гістологічне дослідження морфогенезу
серця полягало у аналізі змін будови шлуночків і передсердя, а також аорти. На основі
результатів дослідження зроблено висновок про однорідність морфогенезу міокарду
передсердь і шлуночків. Так, стінка передсердя була суттєво тоншою порівняно з
шлуночком, організація кардіоміоцитів також мала певні особливості. Зроблено висновок
про збільшення лінійних розмірів камер серця, товщини стінки міокарду шлуночка і
передсердя. Збільшення обсягу камер у більшій мірі позначилось на площі перерізу лівого
шлуночка і міжшлуночкової перетинки. Збільшення обсягу міокарду відбувалось на рівні
апекса і основи шлуночка. При цьому просвіт камери правого шлуночка достовірно
збільшився, а у лівому відмічено лише динаміку до збільшення просвіту. Тобто
постнатальний ріст серця характеризувався активним збільшенням морфогенезу лівого
шлуночка. Найбільшу динаміку розвитку виявлено у термін 1-5 добу. На 1 добу лівий
шлуночок мав овальний контур, а на 5 і 7 добу класичну конусоподібну.
Стінка правого і лівого передсердя характеризувалася пошаровою клітинною
організацією. Ендокард представлений лише одним шаром ендотеліальних клітин. Основний
обсяг стінки передсердя побудований міокардом. Зовнішній контур передсердя покритий
шарами сполучної тканини. Просвіт передсердь мав неправильний контур. У терміни 1-7
доби чіткої межі між епікардом та оточуючою сполучною тканиною, в тому числі
перикардом не виявлено. Кардіоміоцити міокарду передсердя мали поздовжню і поперечну
орієнтацію. Клітини внутрішнього шару локалізовані поздовжньо або різнонаправлено,
середнього шару головним чином поперечно орієнтовані, а зовнішнього поздовжньо.
Загальною морфологічною особливістю було збільшення товщини стінки передсердя на 7
добу, збільшення щільності ядер кардіоміоцитів, що є свідченням активного морфогенезу,
поділу клітин. Кардіоміоцити мали веретиноподібну форму і утворювали волокна.
Морфогенез шлуночків серця характеризувався активним збільшенням обсягу міокарду. У
порівнянні з передсердями кардіоміоцити шлуночків формували більш виражену пошарову
морфологію. В середньому і найбільш вираженому шарі клітини формували циркулярні тяжі.

444

Внутрішній шар міокарду містив попередні і поздовжні пучки кардіоміоцитів.
Кардіоміоцити формували веритеноподібні волокна, між клітинами відмічено значну
кількість міжклітинного простору. Цитоплазма клітин нерівномірно забарвлена, поперечна
посмугованість як правило виражена. Чітких меж між клітинами майже не реєстрували, що
свідчить про недостатній рівень завершеного формування міжклітинних контактів, зокрема
вставних дисків між скоротливими кардіоміоцитами. Ядра овальної форми з диспергованим
хроматином, значним відсотком еухроматину, що вказує на активні синтетичні процеси.
Ядра локалізовані у центральній частині клітини.
У міокарді встановлено активний морфогенез кровоносних судин різного калібру.
Судини великого калібру – артерії і вени – виявлено у середньому шарі міокарду шлуночків,
в той час як у зовнішньому шарі реєстрували значну кількість дрібних судин, переважно
капілярів.
У просвіті судин виявлено окремі формені елементи крові, ознак порушеної перфузії
судин не виявлено. Якщо у судинах малого калібру клітини орієнтовані циркулярно, тобто
по контуру просвіту судини, то у судинах більшого калібру з’являлись додаткові зовнішні
шари клітин. Останні також мали поздовжню або поперечну орієнтацію, що дозволило їх
диференціювали на артерії та вени.
Стінка епікарду представлена одним або декількома шарами плоских клітин. Епікард
щільно контактував з міокардом. Ендокард також представлений одним шаром
ендотеліальних клітин, які вистилали камери серця і покривали клапани. Між
ендотеліоцитами і кардіоміоцитами відмічено значний міжклітинний простір. Окрему увагу
приділено морфогенезу аорти, як найбільшій магістральній судині організму.
За
результатами гістологічного дослідження встановлено активний морфогенез стінки аорти.
Вже на 1 добу постнатального розвитку архітектоніка стінки мала стратифікацію. Чітко
реєстрували клітинні утворення. Середня оболонка характеризувалася пошаровою
орієнтацією гладком’язових клітин. Між клітинами виявлено білкові мембрани, що вказує на
морфогенез еластичних мембран аорти. Збільшення товщини стінки аорти супроводжувалось
збільшенням розмірів гладком’язових клітин, при цьому відмічено і появу міжклітинного
простору. Зовнішня оболонка представлена пухкою сполучною тканиною з дифузно
локалізованими фібробластами. Інтерстиційний простір між клітинами адвентиції суттєвий.
Висновок. Таким чином, на основі анатомо-морфометричного та гістологічного
досліджень зроблено висновок про основні закономірності морфогенезу серця на ранньому
постнатальному періоді розвитку. По-перше, активний розвиток серця відбувається завдяки
збільшенню об’єму міокарду шлуночків серця і у більшій мірі лівого шлуночка. У терміни 15 доби встановлено майже двократно збільшується обсяг лівого шлуночка. По-друге,
морфогенез міокарду шлуночка характеризується більшими морфогенетичними змінами
порівняно з міокардом передсердя, які полягають у активному ангіогенезі, пошаровому
розвитку волокон кардіоміоцитів. По-третє, у термін перших 7 діб відбувається активний
морфогенез аорти, який реалізується завдяки збільшенні товщини стінки та щільності
гладком’язових клітин.
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ
Шевченко А.А.
к.е.н, доцент ОДАУ
Кобрин Т.А.
студентка
Свинарство - це одна із провідних галузей сільського господарства в Україні, яка
займається як розведенням свиней так і реалізацією м’яса. Серед іншої м’ясної продукції
свинина посідає перше місце за споживанням. Даний фактор дає поштовх для збільшення
розмірів в галузі свинарства, але кількість поголів’я свиней з кожним роком зменшується
(рис.1).

Рис.1. Кількість свиней в с.-г. підприємствах в Україні в 2015-2020 рр станом на 1 січня,
тис, гол.
Побудовано автором з використанням даних Державної служби статистики України [5].
Починаючи з 2015 року до 2020 року відслідковується негативна тенденція до
зменшення поголів’я свиней в с.-г. підприємствах. В Україні створенні сприятливі умови для
нарощування об’ємів виробництва даної продукції і збільшення розмірів галузі на
перспективу. Якщо будуть прослідковуватися такі темпи зменшення поголів’я свиней в
подальшому то через 25-30 років зникне дана галузь в Україні. Варто зауважити, що
кількість поголів’я свиней у 2020 році (рис.1) становить 3300,1 тис. голів, що на 432,7 тис.
голів менше ніж в 2017 році. Це є негативним показником у формуванні економіки
сільського господарства в Україні.

Рис.2. Кількість свиней в с.-г. підприємствах за регіонами України станом на 1 січня
2020 року, тис. голів
Побудовано автором з використанням даних Державної служби статистики
України [5].
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Як видно з даних рисунку 2,за поголів’ям свиней лідерами в Україні на початку 2020
року є наступні регіони: Київська область (440,7 тис. голів), Донецька область (422,7 тис.
голів) та Дніпропетровська область (269,7 тис. голів). Відмітимо, що в Дніпропетровській
області сконцентровано на 38,8 % менше поголів’я свиней. Найменше поголів’я
спостерігаємо у Рівненській,Луганській та Закарпатській областях:відповідно 29,9 тис. голів,
26 тис. голів та 21,7 тис. голів.
Зазначимо, що частка кількості свиней в с.-г. підприємствах України станом на кінець
2019 року склала 57,6% проти 54,1 % у 2017 році. Це є негативним чинником у виробництві
свинини в Україні, так як левова частка продукції свинарства виробляється в господарствах
населення. В свою чергу звернемо увагу, що селяни займаються вирощуванням свиней на
основі використання застарілих технологій.

Рис.3. Вирощування свиней в живій масі в Україні, тис.т
Побудовано автором з використанням даних Державної служби статистики України [5].
З даних рисунку 3 необхідно зауважити негативну тенденцію до зменшення обсягів
отриманої живої маси свиней в Україні протягом 2015-2019 рр. У 2019 році в Україні було
отримано 708,3 тис.т свинини власного виробництва, що на 51,4 тис. т менше в порівнянні із
2015 роком.
Україна з давніх часів займалася вирощуванням свиней, тому що вони мають наступні
господарсько-корисні ознаки: скороспілість, високий забійний вихід і енергетичність
продуктів забою, що робить привабливою цю галузь.
На нашу думку основним чинником розвитку галузі на перспективу є зростання
продуктивності тварин. Відмітимо, що під продуктивністю сільськогосподарських тварин ми
розуміємо кількість і якість продукції, яку одержують за певний період від тварини [6].
Зазначимо, що основними показниками продуктивності в свинарстві є: жива маса,
якість м’яса, забійний вихід, скороспілість, затрати кормів на одну одиницю продукції,
середньодобовий приріст (г.).
Проведений нами огляд літературних джерел дає змогу сформувати систему заходів
підвищення на перспективу продуктивності свиней в Україні. Варто зауважити, що
показники продуктивності можна визначити за наступними чинниками: біолого –
генетичного, природно-кліматичного, соціально-економічного, ресурсно-енергетичного,
ветеринарно-ситуаційного, об’єктивно-суб’єктивного характеру.
Менькач С.О. відмічає, що при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі свиней віком
180-210 днів можна досягнути ваги 95-100 кг, а забійний вихід при цьому у свиней
становитиме 75-80%, середньодобовий приріст тварин у першу половину відгодівлі повинен
становити 300-500 г, а в другу — 600-750 г [3].
Слушною є думка Зубенка В.В., з якою ми погоджуємось, що важливим напрямом
підвищення показників живої маси та забійного виходу у свинарстві є зростання
середньодобових приростів свиней на відгодівлі до рівня 550-600г. Також суттєво впливає на
підвищення показників продуктивності вік першого парування та досягнута жива маса
поросят (рекомендовано допускати у 8-10 місяців при досягненні не менше 125 кг живої
маси, а кнурців, відповідно 135кг ). Підвищити результативність виробничого ремонтного
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молодняку (на даний період часу більшість підприємств не вирощують його), що призводе
до нераціонального використання часу і ресурсів [1].
«Підвищення продуктивності свиней це головна умова скорочення виробничого
циклу та впровадження ресурсозберігаючих технологій» - вважає Дмитрук Б.П. і Клименко
Л.В. Це дозволяє збільшити обсяги виробництва свинини, зменшити витрати кормів на
одиницю продукції, більш раціонально використовувати основні засоби виробництва,
скоротити витрати трудових ресурсів та підвищити конкурентоспроможність продукції. [2]
На думку багатьох авторів важливим фактором підвищенням продуктивності є
збалансована годівля тварин. Біологічні особливості свиней дозволяють їм споживати
близько 120 видів кормів рослинного і тваринного походження. Проте в сучасних умовах
виробництва свинини споживається значно менше кормів: від одного (при використанні
збалансованих комбікормів) до декількох десятків (при використанні кормів власного
виробництва і купівлі преміксів та добавок). При годівлі свиней використовують
концентровані, зелені, соковиті і грубі корми, корми тваринного походження (білкові,
мінеральні і вітамінні добавки),переробної промисловості та ін. Головними складовими
раціону для свиней є концентровані корми (кукурудза, ячмінь, пшениця, жито, горох, соя,
макуха), відходи м’ясопереробної, рибної та молочної промисловості, кормові дріжджі [2].
Ми вважаємо, що на продуктивність свиней також впливають якісно проведена
племінна робота, а також санітарно – гігієнічний стан приміщення де утримуються свині. На
нашу думку використання високо продуктивних порід свиней надасть змогу збільшити
середньодобові прирости. До таких порід свиней можна віднести: Дюрокс , Пєтрен, Ландрас,
Гемпшир. При дотримані санітарно–гігієнічного стану приміщення науково доведено
зменшення ризиків захворювання свиней різними хворобами. Серед таких заходів виділимо
доцільність використання знезараження підстилки.
Звернемо увагу на те, що Світ дедалі швидше набирає обертів завдяки використання
комп'ютерів у різних сферах, точніше їхній здатності «перетравлювати» та аналізувати
інформацію, опрацьовувати величезні масиви даних набагато швидше за людину. На думку
спеціалістів компанії SwineTech, найбільша смертність поросят-сисунів відбувається в
результаті задушення їх свиноматкою. Тому дана компанія запропонувала продукт
SmartGuart. Ця система, запроваджена на штучному інтелекті, якій дає змогу визначити
вчасно коли порося потрапило в біду, аналізуючи форми хвиль верещання поросят і
передачею цієї інформації оператору, який вирішує дану проблему. Використання даного
продукту дозволяє зменшити смертність поросят-сисунів на 15-20% [4].
Євстафієва Ю.М, Бучковська В. І. пропонують бездротові системи дистанційного
зважування, а також сучасні підходи до точної настройки програм годівлі. Дані системи
забезпечують зважування свиней без втручання людини. Тварину ідентифікують,
фотографують, без допомоги людської діяльності. На основі фото обчислюється вага
тварини, далі дані потрапляють до оператора і накопичуються в базі даних.
Отже із вище наведеної
інформації ми можемо зробити висновок, що на
продуктивність в галузі свинарства впливають ряд факторів такі як: збалансована годівля,
якість корму, порода, племінна робота, вік, система утримання, система догляду, кастрація,
вчасність бракування та інші. Тому на перспективу в Україні можливо значно підвищити
рівень продуктивності свиней використовуючи усі зазначені технологічні фактори.
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ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ЗНІМАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
Шемякін М.В.
доцент,кандидат с.-г. наук, доцент
Уманський національний університет садівництва
При проектуванні будівництва масштаб знімання визначається завданнями, видом і
стадіями проектування, ситуацією і рельєфом місцевості, способом проектування.
Оптимальне його значення отримують зіставленням реальної точності топографічних планів
і карт з вимогами нормативних документів та виробництва [1].
Для будівництва основними вихідними документами є проект будівництва і проект
розбивочних робіт. До проектних даних належать взаємне розташування запроектованих
об'єктів на плані, їх орієнтування, форма, розміри. Координати об’єктів можуть визначатись
аналітично і графічно. Розбивочними вихідними даними є елементи прив'язки
запроектованих об'єктів до місцевих предметів і пунктів геодезичної основи. Вони
використовуються для виносу проекту в натуру і визначаються тільки аналітично.
Такі дані можуть бути отримані безпосередніми вимірами на проекті, а також
обчислені за координатами точок. Для цього використовують графічне зображення
запроектованих об'єктів, координати характерних точок проекту і місцевості, відстані між
ними, кути орієнтування напрямків, ухили, тощо.
Масштаб топографічного плану визначає повноту графічного відображення проекту, а
спосіб проектування - точність визначення аналітичних даних на ньому. Оптимальний
масштаб знімання визначається на основі комплексного вивчення всіх факторів [1].
Масштаб знімання можна визначити за допустимою середньою квадратичною
похибкою вимірювання віддалі за планом т0, що виражена в метрах на основі умови
М0 ≤МР,
де Мр – знаменник розрахованого масштабу знімання; М0 – знаменник найближчого
стандартного масштабу знімання.
Відрізок на плані циркулем-вимірювачем вимірюється з абсолютною квадратичною
0,3 мм. Тому з досить точним результатом можна використати залежність
m0(м)=0,3(мм)×Мр.
Тому

Mp 

m0( м)
.
0,3мм

Однак остаточний вибір масштабу топографічного знімання необхідно здійснювати за
нормативними документами (табл. 1) [3].
Критеріями є два типи територій, що картографуються:
I тип – територія з багатоповерховою забудовою, територія великого міста;
II тип – територія переважно з малоповерховою забудовою та незабудована територія.
Таблиця 1
Рекомендовані масштаби знімання в залежності від типу території
Масштаби топографічних
Тип І
Тип II
планів або карт
1:500
1:500
1:1000
1:1000
1:2000
1:2000
1:5000
картоскладання
1:5000
1:10000
1:10000 або
картоскладання
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Для створення робочих креслень, за необхідності, на території II типу плани масштабу
1:1000 можна збільшувати до масштабу 1:500. Для складання проекту детального
планування на території II типу плани масштабу 1:5000 можна збільшувати до масштабу
1:2000 [3].
Для розміщення запроектованих об'єктів на місцевості відповідно до проєкту
створюється зовнішня розмічувальна мережа будівельного майданчика, незважаючи на
точність топографічних знімань, що проведені під час досліджень території і на стадії
проектування. Вона поділяються на планову та висотну [2].
Зовнішня геодезична розмічувальна мережа створюється для винесення в натуру
основних чи головних розмічувальних осей будівель (споруд), закріплення проектних
параметрів будівель (споруд), виконання детальних розмічувальних робіт та виконавчого
знімання. Зовнішня геодезична розмічувальна мережа переважно закріплює головні та
основні осі будівлі (споруди).
Планову геодезичну розмічувальну мережу будівельного майданчика створюють у
вигляді: червоних або інших ліній регулювання забудови; будівельної сітки з розмірами
сторін 50, 100, 200 м та інших видів геодезичних мереж.
Висотну геодезичну розмічувальну мережу будівельного майданчика створюють у
вигляді нівелірних ходів, що спираються не менше ніж на два репери опорної геодезичної
мережі [2].
Точність геодезичних вимірювань при побудові геодезичної розмічувальної мережі
будівельного майданчика повинна відповідати вимогам (табл. 2) [2].
Таблиця 2
Вимоги до точності геодезичних вимірювань при побудові геодезичної
розмічувальної мережі будівельного майданчика

Характеристика об'єктів
будівництва

Середні квадратичні похибки побудови геодезичної
розмічувальної мережі будівельного майданчика, не
більше
Кутові
Лінійні
Нівелювання на 1 км
вимірювання
вимірювання
подвійного ходу, мм

Підприємства та групи будівель
(споруд) на ділянках площею
більше ніж 1 км2; окремо
3"
розташовані будівлі (споруди)
площею забудови більше ніж 100
тис. м2
Підприємства та групи будівель
(споруд) на ділянках площею
менше ніж 1 км2; окремо
5"
розташовані будівлі (споруди)
площею забудови від 10 до 100
тис. м2
Окремо розташовані будівлі
(споруди) із площею забудови
менше ніж 10 тис. м2; дороги,
10"
інженерні мережі в межах
територій, що забудовуються
Дороги, інженерні мережі
територій, які не забудовуються;
30"
земляні споруди, а також
вертикальне планування
Примітка. L – довжина, що вимірюється.

3
2 мм для * до 50 м, (за програмою II
L/25000 для L класу у відповідності
понад 50 м
до інструкції з
нівелювання)
5
5 мм для L до 50
(за програмою III
м, L/10000 для L класу у відповідності
понад 50 м
до інструкції з
нівелювання)
10
10 мм для L до 50
(за програмою IV
м,
класу у відповідності
L/5000 для L
до інструкції з
понад 50 м 5000
нівелювання)
25 мм для L до 50
20
м,
(за програмою
L/2000 для L
технічного
понад 50 м
нівелювання)
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Physical and mathematical sciences
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Шиманська Т.І.
Вище професійне училище №36 с. Балин
На сучасному етапі реформування освіти, коли мова йде про компетентнісний підхід
до навчання, головне завдання педагога – не тільки надати здобувачам освіти певну суму
знань, а створити мотивацію, розвинути у них інтерес до навчання, сформувати комплекс
умінь вчити самого себе. Сьогодні, коли інформації стає все більше, застосування
традиційних форм і методів не дає бажаного результату. Тому виникає питання: як і чому
вчити? За допомогою яких методів? Як зацікавити учнів? Адже в умовах оновлення та
модернізації сучасної освіти, спрямованої на підвищення якості навчання учнів, ми маємо
бачити компетентну особистість, яка володіє не тільки знаннями, а й уміє адекватно діяти у
відповідних ситуаціях, застосовуючи знання і беручи відповідальність за свою діяльність.
І тут на допомогу приходять інтерактивні методи навчання. Адже саме ці методи на
сьогодні є актуальним способом роботи викладача на уроці. Інтерактивні методи навчання,
на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу,
при цьому основна перевага надається взаємодії учнів між собою.
Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим.
Сучасний урок повинен навчати учнів критично мислити, розв’язувати проблеми, ставити
запитання, заохочувати до співпраці, вчити досягати компромісу, створювати умови, в яких
учні визначають і розв’язують проблемні ситуації.
Тут дуже важливо викликати інтерес до вивчення конкретної теми, спонукати
аудиторію пасивних спостерігачів на активних учасників.
До методів інтерактивної технології навчання
відносять навчальні ділові ігри,
мозковий штурм, роботу в парах, обігравання ролей, ігрове проектування, дискусії, дебати,
аналіз конкретних проблемних (або інших) ситуацій, тощо. У процесі інтерактивного
спілкування в парах, групах, в учнів формуються знання, в тому числі і власна думка, з тої чи
іншої події, явища, активна життєва позиція, творчі здібності; розвивається мова, почуття
відповідальності за спільну справу, систематизуються, аналізуються, конкретизуються і
коригуються уявлення, поняття; встановлюються логічні зв'язки, що сприяють розумінню
закономірностей і світоглядних ідей. Організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми
на основі аналізу обставин, та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню
навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, дає змогу педагогу стати справжнім
лідером учнівського колективу.
Науковцями і практиками визнано, що отримання знань, формування вмінь і навичок,
розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є
найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують інтерактивні форми і
методи.
Зокрема, Я. А. Коменський зазначав: "Якщо навчання дається дитині важко, то в
цьому передусім винні методи, якими її навчають". [4] Це положення не втратило своєї
актуальності й значущості і в наш час.
Зрозуміло, що проведення інтерактивних уроків передбачає зміну ролі педагога, який
перестає бути особою, що інформує і опитує учнів, а стає організатором діяльності учнів у
ситуації вільного обміну думками й поглядами. Викладач відступає від форми роботи з
цілою групою – до самостійної роботи учнів у малих групах або у парах, а також учнівських
проектів, як індивідуальних так і колективних. Отже, такі уроки дають можливість
диференціації й індивідуалізації навчання. Але під час застосування інтерактивних методів у
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педагога виникають і певні труднощі. Так, наприклад, робота учнів у групах і парах дає гарні
результати, але має й свої слабкі сторони, які слід враховувати при використанні технології.
Позитивні сторони: педагог отримує можливість розподілити свій час, допомагаючи
активніше учням зі спеціальними проблемами – особистісними та інтелектуальними.
Слабкі сторони: важко налагодити взаємонавчання як постійно діючий механізм;
дорослим складно контролювати даний процес, а результат не завжди ефективний; за
невдалого навчання необхідно переучувати учнів, що потребує додаткового часу.
Щоб подолати труднощі застосування окремих інтерактивних технологій і
перетворити їх слабкі сторони на сильні, слід пам’ятати таке: інтерактивна взаємодія
потребує певної зміни всього життя групи, а також значної кількості часу для підготовки як
учням так і педагогу.
Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять впродовж навчального року,
ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».
Використання інтерактивного навчання – не самоціль, а лише засіб досягнення тієї
атмосфери в групі, яка найкраще сприяє співпраці, доброзичливості, надає можливості
дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.
Завдання кожного педагога полягає насамперед в тому, щоб максимально
активізувати внутрішні ресурси своїх учнів, щоб вони могли самі успішно впоратись з
різноманітними навчальними проблемами. Щоб зрозуміти учня, його думки, вчинки,
потрібно більше з ним спілкуватись, навчитись відчувати до нього непідробний, постійний
інтерес. Ефективність і сила впливу на емоції та свідомість учнів залежить від умінь і стилю
роботи конкретного педагога. Для того, щоб урізноманітнити урок, зробити його більш
цікавим, є великий вибір інтерактивних методів навчання. Підбирати такі методи необхідно з
урахуванням вікової категорії групи, їх життєвого досвіду та знань.
Дискусії й обговорення можна проводити цілим колективом. Проте вони набагато
ефективніші, коли проводяться у групах, зокрема, якщо учнівський колектив великий, а час
обмежений.
Групове обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника.
Дискусія допомагає учням уточнити свої уявлення, усвідомити почуття і ставлення.
Обговорення у групах дає змогу більше дізнатися одне про одного, стимулює вільний обмін
думками, збільшує ймовірність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших,
більше зважатимуть на них. Робота у групах розвиває навички активного слухання,
співпереживання, співпраці, впевненої поведінки і толерантності.
Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями сприяють розвитку
мислення учнів, умінню вислухати одногрупника і зробити свої висновки, вчитися
аргументувати свої думки.
При роботі в групах в учнів з’являється почуття відповідальності за всіх, кожен учень
намагається працювати краще, адже буде оцінюватись робота всієї групи. Практично для
такої роботи можна використати будь-яке завдання, і проводити роботу в групах можна при
вивченні різних тем математики. Такі методи дуже доцільно використовувати при доведенні
теорем, вивченні властивостей і ознак геометричних фігур .
Також досить часто використовую під час уроку і роботу в парах. Учні отримують
однакове завдання. Вони думають, працюють в парі, обмінюються ідеями. Ця технологія
сприяє розвитку навичок, спілкування, вмінню висловлювати власну думку, переконувати і
вести дискусію.
Під час проведення уроків математики теж є великий вибір застосування
інтерактивних вправ, з якими можна працювати як і в парах, так і в малих групах, і в цілому з
усією групою. Звичайно ж, їх є дуже багато, тому наведу приклади декількох з них, які
найбільше подобаються учням.
1. Знайди пару: Гру проводять з метою закріплення знань з певної теми. Наприклад,
група ділиться на команди. Команди отримують завдання такого типу: є функції, (їх є 5-6,
залежно від кількості учасників у командах), і для кожної функції вибрати відповідну
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похідну (первісну) серед даних (їх є 8-10). Хід виконання такий: на лівій частині дошки
викладач записує ряд функцій, а з правого боку – відповідно їхні похідні (первісні) теж в ряд,
але в довільному порядку. Перед учнями ставиться задача: для кожної функції треба
вибрати відповідну похідну (первісну), з другого ряду. Звичайно, тут потрібне і знання
формул і вміння їх застосувати до конкретних завдань.
2. Лото: Для організації цієї гри на аркуші паперу великими літерами записуються
формули теми чи розділу. Потім аркуш розрізається так, щоб на кожній частині паперу
залишились літери, цифри, математичні знаки. Частини аркушів у двох (чотирьох)
примірниках перемішують на столі. Потім викладач викликає до столу двох (4-х) учнів і
пропонує скласти формули. Перемагає найкращий знавець формул. На виконання цієї вправи
відводиться певний час. Гра індивідуальна, її можна використовувати як один із засобів
перевірки знань формул. Ця гра підходить під час вивчення тригонометрії, похідної,
інтеграла.
3. Знайди помилку: Викладач дає учням певний матеріал, потрібно знайти помилку
(чи помилки). Тут можна діяти так: після пояснення певної теми, чи розв’язування вправ
викладач пише на дошці вправи, де є невірні відповіді. Перед учнями постає завдання:
знайти допущену помилку. Звичайно ж, увага учнів зосереджується на відшукуванні
помилки.
Якщо матеріал учням знайомий, виникає природна ситуація успіху. Якщо матеріал
новий, учні можуть відчути себе експериментаторами.
4. Аукціон: Використовують, коли учні повторюють якусь властивість, функцію. Вони
доповнюють один одного, набираючи якомога більше знань про цю функцію. Виграє той,
хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповнити. Гру доцільно використовувати при
вивченні тригонометричних, показникової, логарифмічної функцій та їх властивостей.
Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема для того, щоб
охопити весь необхідний матеріал і глибоко його опрацювати, педагогу потрібно старанно
планувати свою роботу:
– відібрати для уроку такі інтерактивні методи, які б дали учням «ключ» до освоєння
теми;
– на одному занятті можна використовувати одну (дві – максимум) інтерактивну
вправу, а не їх калейдоскоп.
Важливо, щоб навчальна праця приносила радість. Дитина, яка захоплена справою,
виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості
дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності.
Отже, на практиці просто необхідно використовувати інтерактивні методи в цілому,
або ж взявши елементи, які більш доцільні до певної групи учнів. Саме інтерактивні методи
дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються
одночасно, а це надає змогу здобувачам освіти формувати характер, розвивати світогляд,
логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і
реалізовувати індивідуальні можливості.
Звичайно ж, не можна гарантувати, що результати навчання завдяки застосуванню
інтерактивних методів зразу ж стануть кращими. Але учні вчаться відстоювати свою думку,
активніше обговорюють навчальний матеріал, більше цікавляться тим, що відбувається на
уроках. А ще – навчаються не просто виконувати поставлені на уроці завдання, а й черпають
з нього нові, цікаві для них, додаткові знання та вміння.
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Досить важливу роль для кожної страхової компанії відіграють фінансові ресурси, в
основному грошові кошти, кількість яких постійно змінюється в залежності від збільшення
чи зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості [1]. Із усіх ресурсів саме грошові
ресурси необхідно постійно контролювати і регулювати, так як вони забезпечують стабільне
та надійне функціонування організації.
Для страхової компанії одним з найвагоміших складових фінансових ресурсів є обсяг
страхових платежів. Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про страхування» [2]
страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.
В основу виділення окремих видів страхових платежів покладено різні ознаки.
Класифікацію страхового платежу наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Класифікація страхового платежу
Джерело: складено автором на основі [1, 3, 4]
За своїм призначенням страховий внесок поділяють на ризикову премію,
накопичуваний внесок, нетто-премію, достатній внесок, брутто-премію. Ризикова премія –
чиста нетто премія. Частина страхового внеску в грошовій формі, що призначена на покриття
ризику. Величина ризикової премії залежить від ступеня ймовірності настання страхового
випадку. Накопичувальний внесок призначений для покриття платежів страхування у разі
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закінчення строку страхування. Під час дії договору страхування розмір накопичувального
внеску змінюється. Нетто-премія – частина страхового внеску, яка потрібна для покриття
страхових платежів за певний проміжок часу за певним видом страхування. Величина неттопремії прямо залежить від розвитку ризику. Нетто-премія у майновому та особистому
страхуванні має різну структуру, яка зумовлена характером видів страхування та їхнім
призначенням. Нетто-премія майнового страхування складається з ризикової премії та
стабілізаційного навантаження (надбавки). В актуарних розрахунках особистого страхування
нетто-премія складається з ризикової премії та накопичувального внеску. Інколи до них
додають стабілізаційне навантаження (надбавки). Достатній внесок дорівнює сумі неттопремії та навантаження, введеної до витрат страховика. Достатній внесок можна розглядати
як брутто-премію, або тарифну ставку.
Брутто-премія – тарифна ставка страховика. Складається з достатнього внеску та
надбавок на покриття витрат, пов'язаних із проведенням попереджувальних заходів, реклами,
витрат на покриття збиткових видів страхування тощо. Кожний елемент, введений до бруттопремії, призводить до збільшення всієї тарифної ставки (страхового тарифу).
При розрахунку страхового тарифу варто враховувати, що страхові внески повинні
покривати не тільки страхові суми і відшкодування, але і витрати на утримання страхової
організації. У зв'язку з цим витрати на ведення справи можна класифікувати як аквізиційні,
інкасаційні, ліквідаційні, організаційні та управлінські табл. 1.
Таблиця 1 Види витрат на ведення страхової справи
Види витрат
Характеристика
Виробничі витрати страхової організації, пов’язані із залученням
Аквізиційні
нових страхувальників та укладанням нових страхових договорів за
посередництвом страхового агента.
Витрати, пов'язані з обслуговуванням наявного грошового обігу
Інкасаційні
надходжень страхових платежів. Це витрати на виготовлення бланків
квитанцій про прийом страхових платежів і облікових реєстрів.
Витрати з ліквідації збитку, заподіяного страховим випадком. До них
відносяться витрати на оплату праці ліквідаторам (особам, що
Ліквідаційні
займаються ліквідацією збитку), понятим, судові витрати, поштовотелеграфні витрати, витрати на виплату страхового відшкодування.
Витрати, пов'язані із заснуванням страхової компанії. Вони
Організаційні
відносяться до активів страховика.
Витрати, що можуть бути розділені на загальні витрати управління і
Управлінські
витрати з управління майном. Велика частина їх залежить від рівня
зайнятості в даній страховій компанії.
Страховик при визначенні розміру страхової премії, що підлягає сплаті за договором
страхування, вправі застосовувати розроблені їм страхові тарифи, що визначають премію, що
стягується з одиниці страхової суми, з урахуванням об'єкта страхування і характеру
страхового ризику. Розмір страхової премії відбивається в страховому полісі.
Отже, страхові платежі є основним джерелом доходів страховика. Однак, страхове
законодавство України не відносить страхові премії до доходів від страхової діяльності в
момент їх надходження, а передбачає попередній розподіл таких платежів на зароблені і
незароблені. Одержані страхові платежі стають доходами, тобто заробленими преміями
поступово, з плином часу, оскільки ймовірність настання страхового випадку і відповідно
ймовірність виплати страхового відшкодування поступово знижуються.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЕЛОПАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН РОДИНИ
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Студент
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Родина Айстрові (Asteraceae) з однойменного монотипного порядку Айстроцвіті
(Asterales) близька до порядку Дзвоникоцвіті (Campanulales) і має вочевидь спільне з ним
походження.
Айстрові (Asteraceae) найбільша родина дводольних рослин. У світовій флорі до
родини відносять понад 1150 родів і 20 тисяч видів, з яких у флорі України представлено
понад 120 родів і 850 видів. Життєві форми – багаторічні і однорічні рослини, в тропіках –
кущі, невеликі дерева, ліани, сукуленти.
Підземна частина – стрижнева коренева система, кореневища, бульби. Стебла
прямостоячі, повзучі, виткі, розгалужені, голі або опушені. Листорозміщення переважно
почергове, рідше супротивне і кільчасте [1].
До родини Айстрові входять багаторічні та однорічні трави, рідше напівкущі, ще
рідше кущі, невеликі дерева або ліани. Рослини цієї родини зазвичай неважко відрізнити від
представників інших родин за характерним для них суцвіттям ― кошики [2].
Представники родини Asteraceae містять біологічно активні речовини, які надходять у
навколишнє середовище разом з кореневими та леткими виділеннями, змивами з надземних
органів, рослинними рештками, чим зумовлюють місце і роль цих рослин в агрофітоценозах.
Фітогенні виділення мають виключно важливе значення у біохімічній взаємодії
організмів на різних рівнях їх існування, починаючи з мікроорганізмів і закінчуючи вищими
рослинами. Вони можуть гальмувати або стимулювати різні життєво важливі функції
організмів, такі як проростання спор або пилку, схожість насіння або ріст проростків [2].
Нами було проведено дослідження, щодо сумісного пророщування за методикою А.М.
Гродзинського соняшника однорічного (Helianthus annuus) та гарбуза звичайного (Cucurbita
pepo) [3].
Для дослідження потрібно в чашки Петрі на фільтрувальний папір внести 10 мл
дистильованої води. Виготовляємо контрольні зразки, для цього в 3 чашки Петрі вносимо по
10 насінин Helianthus annuus. Також виготовляємо контроль для зразків Cucurbita pepo
Наступним етапом є виготовлення зразка з сумісним пророщуванням Helianthus
annuus та Cucurbita pepo. Для цього в 3 чашки Петрі вносимо по 5 насінин Helianthus annuus
та 5 насінин Cucurbita pepо.
Вже через 2 дні спостерігаємо появу перших проростків Helianthus annuus. В
контролі Helianthus annuus №1 – 4 насінин проросло, контроль №2 – 2 насінин, контроль №3
– 2 насінин. В чашках зі сумісним пророщуванням насіння Helianthus annuus проросло
значно краще, а саме в чашці №1 – всі 5 насінин, в чашці № 2 – насінини, в чашці №3 – 5
насінин. Всі проростки малого розміру до 1-2 мм.
Вже через 3 дні після початку досліду, спостерігаємо активне проростання Cucurbita
pepo. В контролі Cucurbita pepо №1 проросло – 9 насінин, контроль №2 – 9 насінин,
контроль №3 – 9 насінин. В контролі Helianthus annuus №1 проросло – 7 насінин, контроль
№2 – 4 насінини, контроль №3 – 6 насінин. В чашках Петрі зі сумісним пророщуванням,
проростків Helianthus annuus в чашці №1 – 5 насінин, №2 – 3 насінини, №3 – 5 насінин;
проростків Cucurbita pepo в чашці №1 – 3 насінин, №2 – 5 насінини, №3 – 4 насінин.
Проростки Cucurbita pepo більшого розміру, хоча і проклюнулись пізніше.
Після 4 днів з початку досліду, спостерігаємо появу пагонів проростків Cucurbita pepo
та Helianthus annuus. В контролі Cucurbita pepo №1 – 10 насінин проросло, контроль №2 –
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10 насінин, контроль №3 – 9 насінин. В контролі Helianthus annuus №1 спостерігаємо – 7
насінин, контроль №2 – 5 насінини, контроль №3 – 7 насінин. В чашках Петрі зі сумісним
пророщуванням, проростків Helianthus annuus в чашці №1 – 5 насінин, №2 – 3 насінини, №3
– 5 насінин; проростків Cucurbita pepo в чашці №1 – 4 насінин, №2 – 5 насінини, №3 – 4
насінин.
Через 5 днів після початку досліду кількість проростків змінилася лише в
конрольному зразку Helianthus annuus №1 проросло – 8 насінин та №3 – 8 насінин.
Минуло 6 днів з моменту початку досліду. В контролі Cucurbita pepo №1 – 10 насінин
проросло, контроль №2 – 10 насінин, контроль №3 – 9 насінин. В контролі Helianthus annuus
№1 – 8 насінин проросло, контроль №2 – 6 насінини, контроль №3 – 8 насінин. В чашках
Петрі зі сумісним пророщуванням, проростків Helianthus annuus в чашці №1 – 5 насінин, №2
– 3 насінини, №3 – 5 насінин; проростків Cucurbita pepo в чашці №1 – 5 насінин, №2 – 5
насінини, №3 – 4 насінин.
Через 7 днів після початку досліду кількість проростків змінилася лише в
конрольному зразку Helianthus annuus №1 – 9 насінин Helianthus annuus проросло. Також
спостерігаємо вихід листків з оболонок насіння Helianthus annuus як в контрольних зразках
так і в зразках з сумісним пророщуванням. Це вказує на те, що Cucurbita pepo не пригнічує
вихід листків з оболонок Helianthus annuus.
Через 8 днів після закладу досліду кількість проростків збільшилась в контрольному
зразку Helianthus annuus №2 – 7 насінин, №3 – насінин Helianthus annuus.
Після 9 днів загальна картина досліду виглядає так: В контролі Cucurbita pepo №1
спостерігаємо – 10 насінин, контроль №2 – 10 насінин, контроль №3 – 10 насінин. В контролі
Helianthus annuus №1спостерігаємо – 9 насінин, контроль №2 – 8 насінини, контроль №3 – 9
насінин. В чашках Петрі зі сумісним пророщуванням, проростків Helianthus annuus в чашці
№1 – 5 насінин, №2 – 5 насінини, №3 – 5 насінин; проростків Cucurbita pepo в чашці №1 – 5
насінин, №2 – 5 насінини, №3 – 4 насінин (рис. 1).

Рис. 1.1. Алелопатична взаємодія Helianthus annuus та Cucurbita pepo
Отже, дослідження показало, що Helianthus annuus згубно впливає на проростання
насіння Cucurbita pepo. Це проявляється у зменшені розмірі рослин Cucurbita pepо, терміну
виходу листків з оболонки та загальної кількості пророщеного насіння порівняно з
контролем. Проте, встановлено, що Cucurbita pepo позитивно впливає на проростання
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насіння Helianthus annuus, адже середня кількість насінин під час сумісного пророщування
Helianthus annuus та Cucurbita pepo зростає.
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ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС ДЛЯ ОЦІНКИ ВПОДОБАНЬ КОРИСТУВАЧІВ
Шопинський М.В.
Науковий керівник: к.т.н., доц., Голян Н.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Основним напрямком розповсюдження інформації в мережі Інтернет упродовж
останніх років є соціальні мережі. Більшість із них використовують стрічку новин для
поширення записів серед користувачів. У зв’язку з необхідністю надання актуальної та
релевантної інформації, актуальною є задача оптимізації пошуку та фільтрації даних, що
надаються користувачеві при перегляді стрічки новин.
За історію існування соціальних мереж, принципи формування стрічки новин в
основному базувалися на активності користувача: записи друзів / підписок, груп та інших
джерел новин. У процесі пошуку для сортування знайденої інформації спочатку
використовувалася тільки кількість уподобань, отримана певним записом. У процесі
розвитку нейронних мереж та штучного інтелекту, їх досягнення почали використовувати
для формування «розумної» стрічки новин та сортування інформації як у загальному плані,
так і в розрахунку на кожного користувача окремо. Релевантність кожного запису тепер
розраховувалася не тільки за загальною кількістю вподобань, але й за кількістю переглядів,
спорідненістю до тематики стрічки новин користувача [1].
Незважаючи на прогрес у розвитку соціальних мереж, вони мають один серйозний
недолік. Оскільки більшість мереж використовують «лайки» (або їх аналоги) для отримання
реакції від користувачів, то для аналізу вподобань користувачів [2] алгоритми надання
інформації можуть керуватися тільки бінарними факторами (подобається / не подобається).
Така модель не може повною мірою надати чітку оцінку та зворотній зв’язок щодо того, у
якій мірі та в якому контексті користувачеві сподобалася та чи інша новина.
Актуальною є розробка системи, що враховує уподобання користувача при оцінці
інформаційних елементів. Задача вирішується за допомогою введення багатофакторної
системи оцінювання, яка значно розширює можливості користувачів при взаємодії з
системою.
Користувачі можуть переглядати рейтинг елементів, сортувати їх за певним
фактором, що допомагає знаходити інформацію набагато швидше та якісніше. У результатах
пошуку враховується не тільки кількість «лайків» користувача, а й оцінки за всіма
факторами, що були визначені для даного елемента.
Результатом роботи є система, яка в змозі частково вирішити проблему
перенасичення інформації в мережі Інтернет. Комплексна оцінка елементів за багатьма
чинниками допомагає побудувати алгоритм підбору потрібних пропозицій більш точно, щоб
підлаштуватися незалежно під кожного користувача. Такий алгоритм допомагає не тільки
надавати більш релевантну інформацію при пошуку нових джерел інформації, а й значно
поліпшити якість таргетованої реклами, що надається користувачу.
У підсумку, соціальна мережа повинна вивести на новий рівень уяву про оцінку
інформації та отримання потрібних даних за короткий проміжок часу. Крім того, вона
повинна дати людям можливість проявити себе та досягти визнання в суспільстві, а також
висловити свою суб’єктивну думку, поширюючи досвідом і допомагаючи іншим людям у
досягненні їх цілей.
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ІНЖЕНЕРНІ ТА ОБОРОННІ СПОРУДИ НА ДНІПРІ
ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1736-1739 РОКІВ
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Запорізький гуманітарний фаховий коледж
Національного університету “Запорізька політехніка”
Анотація. У статті розглядаються інженерні та оборонні споруди, побудовані на
берегах Дніпра в період російсько-турецької війни 1736-1739 років. Визначено основні етапи
будівництва цих споруд, їх розташування і призначення. Показано місце цих споруд на
театрі війни, а також їх стратегічне значення.
Ключові слова: редут, ретраншемент, шанець.
У період “Турецької” війни 1736-1739 років росіяни побудували на Дніпрі потужну
військову флотилію. Для захисту верфей і стоянок флотилії по берегах Дніпра зводились
фортифікаційні укріплення. У військово-історичній літературі це питання не отримало
окремої уваги дослідників. На сьогодні як в Росії, так і в Україні, даною темою володіє
вузьке коло спеціалістів. Метою даного дослідження є загальна реконструкція основних
етапів будівництва і використання споруд, зведених на берегах Дніпра для потреб російської
армії і флоту упродовж 1736-1738 років.
Перші оборонні споруди на Дніпрі були зведені влітку 1736 року під час походу
Дніпровської армії генерал-фельдмаршала Х.Мініха на Крим. Так, під час просування армії
вздовж лівого берега Дніпра зводились редути і ретраншементи, які призначались для
забезпечення комунікацій з Україною. Ці укріплення розташовувались на відстані 20-25
верст одне від одного: редут біля гирла Татарки, редут біля гирла Воронкової, редут біля
гирла Осокорівки, подвійний ретраншемент біля гирла Вільнянки, ретраншемент біля гирла
Сухої Московки, два ретраншементи з редутами по обох берегах Конки (Кінських Вод),
подвійний редут біля гирла Бурчика, подвійний редут біля гирла Смалика, два
ретраншементи з бастіонами і редутами по обох берегах Білозірки (колишній Кам’яний
Затон), редут біля гирла Рогачика, ретраншемент біля гирла Каїрки, редут біля гирла Малої
Каїрки, редут біля гирла Дручки (Дурички), від якого армія пішла прямо на Перекоп. У
серпні місяці, при відході Дніпровської армії з Криму на зимові квартири, усі ці укріплення
були розкопані за наказом Х.Мініха і більше не поновлювались. Виходячи із планів на
кампанію 1737 року, у ході якої російські війська мали оволодіти фортецею Очаків, уряд
вирішив створити “Дніпровську експедицію” для термінового будівництва річкової флотилії,
яка мала складатися із маломірних бойових, вантажних і допоміжних суден. З цією метою на
р. Десні було відновлено законсервовану у 1724 році Стару Брянську верф і зведено Нову, де
планувалося виготовити понад 1000 суден різного типу (галери, прами, дубель-шлюпки,
кончебаси, байдаки, барки, плашкоути і т.п.). На базі Старої і Нової верфей було створено
Брянське суднобудівне адміралтейство, головним командиром якого став контр-адмірал
В.Дмітрієв-Мамонов. Готові судна з військовим вантажем мали спускати в Дніпро і далі в
Дніпровсько-Бузький лиман [1].
На початок квітня неподалік Перевелочни напроти Мишуриного Рогу через Дніпро
було наведено наплавний міст довжиною в 520 саженів і шириною в 3 сажені. На 68 саженів
із кожного боку Дніпра цей міст тримався на сваях та інших упорах, решту мосту навели на
128 партикулярних (приватних) суднах. На правому березі міст прикривався подвійним
редутом із двома меншими фланговими редутами. Усі вони були зв’язані між собою
суцільною реданною лінією. Міст призначався для переправи артилерії, обозу і кавалерії.
Для переправи піхотних полків було влаштовано два перевози в районі містечка Орлик і
селища Власівки. Для прикриття суден в районі дніпровських порогів було споруджено
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опорні пункти: ретраншементи Кам’янський (напроти Усть-Самарської фортеці),
Кайдацький, Ненаситенський, Хортицький (напроти о-ва Мала Хортиця), а також Новий
шанець (на місці знесеного у 1700 році Кизи-Кермена). У цих ретраншементах було
влаштовано пристані. Придніпровські укріплення, розташовані від Усть-Самару до Нового
шанця, разом із переволоками на порогах, отримали назву Дніпровської лінії. Начальником
Лінії було призначено генерал-майора Г.-К.фон-Кейзерлінга. Будівництвом на порогах
керував інженер-генерал-майор князь Ю.Рєпнін, а роботами по спуску флотилії – бригадир
князь А.Барятинський і капітан 1-го рангу Сомерсет-Мавтерс [2].
02 липня 1737 року Очаків було взято. По прибуттю перших брянських човнярських
загонів обер-комендант Очакова генерал-майор І.Бахметьєв переправив на них до
покинутого турками Кінбурна піхотну бригаду з гарматами. У вересні за наказом
фельдмаршала на найбільшому острові Дніпровського гирла було закладено редут Св. Анны,
а поблизу урочища Кошова Голова, що біля гирла Інгульця, – подвійний ретраншемент
Олександр-шанець, який мав стати головною базою флотилії. У перших числах жовтня у
Полтаві Х.Мініх мав нараду із новопризначеним флагманом Дніпровської флотилії віцеадміралом Н.Синявіним. На нараді окремо було винесено питання низової верфі. Віцеадмірал ідею фельдмаршала підтримав. Попередньо для низової верфі було визначено місце
на лівому березі Дніпра між Сухою та Мокрою Московками. Відразу ж після наради
Н.Синявін відбув до Брянська. Визначення місця для низової верфі Х.Мініх переклав на
генерал-квартирмейстра Дніпровської армії інженер-генерал-майора А.де-Бріньї. За пороги
для огляду місцевості А.де-Бріньї відрядив “нарочных искуссных офицеров”. Один із них, –
інженер-майор Ретш, – визнав найзручнішим місцем острів Малу Хортицю (у тогочасних
документах – “Вышняя Хортица”), яка знаходилась супроти р. Верхня Хортиця. Пропозицію
інженер-майора командування визнало вдалою. Тим паче на правому березі Дніпра, трохи
вище Малої Хортиці, ще навесні минулого року було зведено Хортицький ретраншемент,
який прикривав перевіз через Дніпро на о. Велика Хортиця. (У тому районі через Велику
Хортицю проходив відтинок дороги на Запорозьку Січ). Низову верф почали закладати
наприкінці жовтня. В офіційних документах вона значилась як Нижньопорозька верф –
“Нижепорожская”; паралельно вживалась назва “Хортицкая верфь” [3].
Напроти Нижньопорозької верфі в північно-західній частині Великої Хортиці
влаштували базу флотилії, яка дістала назву “Великохортицкий шанец” або “Хортицкий
остров”. Там знаходились причали, склади будівельних матеріалів, а також помешкання для
морських команд, солдатських екіпажів і робітників. На острові базу обнесли окопом, поверх
якого розмістили піхотні рогатки. Окоп підкріплювали 4 капоніри і 6 люнетів. Відтак на
Малій Хортиці (на північній частині острова) стояли самі лише елінги, а будівельний
матеріал підвозився з Великої Хортиці. На правому березі Дніпра, для прикриття
Великохортицького шанця від можливої диверсії супротивника, супроти найвужчого місця
ріки було зведено реданну лінію з трьома редутами. (Ця лінія простягалась на північ від
правого флангу Хортицького ретраншементу). Тим часом на Чортомлицькому острові за
наказом Н.Синявіна, даним ще зимою, було зведено додаткову верф названу “Запорозькою”.
Керував роботами капітан 1-го рангу Протопопов. Встигли встановити лише еллінги і звезти
будівельний матеріал. На цьому справа й закінчилася. Я.Барш, котрий прибув з інспекцією
на Чортомлик у середині червня, визнав місце вкрай непридатним як для будівництва, так і
для спуску суден. Про це він повідомив Адміралтейств-колегію і Кабінет Міністрів. Із
столиці В.Дмітрієву-Мамонову надійшов указ щодо негайного демонтування і перенесення
Запорозької (Чортомлицької) верфі на Нижньопорозьку (Хортицьку) верф. Через це по
відношенню Нижньопорозької верфі паралельно почали
вживати назву “Новая
Запорожская верфь”. (При цьому Нова Запорозька Січ на р. Підпільній мала свою власну
верф) [4].
До настання зими в пониззі Дніпра під керівництвом А.де-Бріньї для флотилії були
побудовані прикриті бази з пристанями: 1) “На Крымской стороне” ретраншементи
Андріївський (на Дніпровському о-ві, що напроти гирла р. Конка), Миколаївський (у гирлі р.
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Дурної) і Таваньський (на о-ві Тавань, що напроти Кизи-Кермену); 2) “На Очаковской
стороне” ретраншементи Малишевський (біля порогу Вільного, напроти р. Вільнянки),
Чортомлицький (у гирлі р. Чортомлик, поблизу Старої Січі), Тягинський (у гирлі р. Тягинки,
на місці стародавньої фортеці Тєґіни). Укріплення від Мишуриного Рогу до Нового шанця
(Кизи-Кермена) знаходились у віданні командира Дніпровської лінії, а Олександр-шанець,
форт Св. Анни і ф. Кінбурн, – у віданні коменданта Очакова [5].
Між тим влітку 1738 року епідемія в Очакові лютувала так, що на першу половину
серпня зволікання із евакуацією гарнізонів Очакова і Кінбурна загрожувало залишенням на
валах усієї артилерії. Укріплення Очакова і Кінбурна були підірвані, а вали форту Св.Анни,
Олександр-шанця і Кизи-Кермена розкопані. Залишки гарнізонів були евакуйовані на човнах
флотилії на о. Велика Хортиця. Ранньою весною 1739 року внаслідок скресання криги значна
частина суден флотилії була захоплена високою водою і затонула. У травні 1739 року армія
Х.Мініха мала вирушити територією Речі Посполитої до Молдови на допомогу союзникам
австрійцям, котрі діяли у Сербії і Волощині. Наприкінці квітня в районах Канівського і
Переяславського перевозів на правий берег Дніпра навели наплавні мости. Для
облаштування мостів по обох боках річки звели пристані, котрі зв’язали байдаками; поверх
байдаків поклали трапи і дошки. До кінця травня переправу було завершено [6].
На початку вересня 1739 року бойові дії припинились. Знесені ще у 1738 році Очаків і
Кінбурн довелось віддати туркам з правом їх відбудови. При цьому Росія повернула собі
території, втрачені за умовами Прутського договору 1711 року, а саме: землі Війська
Запорозького низового, а також берегову смугу від гирла Дону до Міуського лиману (з
умовою знесення на тій смузі усіх укріплень). До квітня 1740 року з Дніпровської лінії було
вивезено флотську артилерію і корабельний такелаж. За браком людей більшість армійських
припасів і будівельних матеріалів було спалено, а човни, інструменти та інше майно –
затоплено у Дніпрі. Після цього гарнізони ретраншементів відійшли на постійні квартири [7].
Оборонні споруди, зведені по берегах Дніпра не розкопували через брак людей, та й
статтями мирного договору це не обумовлювалось. Дніпровська експедиція остаточно
припинила свою діяльність весною 1741 року.
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА МОНОРЕМИ
Шульгіна Валентина
Київ, НАУ
Специфіка тексту як носія інформації полягає в тому, що його інформативність
ґрунтується на інформативності його дискретних одиниць.
Текст є сферою взаємодії різних мовних одиниць, здатних виступати носіями
інформації, що сприймаються як складові частини тексту: „Будь-яка множина письмових
текстів може розглядатися як єдина конструкція, тобто як письмовий текст наступної стадії
конструювання. Тексти нижчих стадій, що складають цю конструкцію, при цьому
виступають компонентами. Слова як конструкції першої стадії утворюють конструкцію
другої стадії – речення” [3, с. 75]
Інформативність текстово-дискурсивних забезпечується кореляцією різнорівневих
структур мови. Однією з таких структур є речення (висловлення).
Речення як одиниця синтаксису мови було предметом дослідження традиційного
синтаксису.
На його інформаційну сутність увага науковців спрямувалася переважно з розвитком
функціонального мовознавства. Наш підхід до інформативності дозволяє й у реченні як
одиниці мови, й у його мовленнєвій реалізації вбачати дію категорії інформативності
відповідно як категорії когнітивної, і як категорії комунікативної.
Інформативність як категорія когнітивна спостерігається в реченні як синтаксичній
одиниці мови, що реалізується як інформема зі складною структурою, основу якої становить
інформативність усього комплексу компонентів речення, що виступають у ролі
мікроінформем.
Г. В. Колшанський про це писав: „Насправді речення існує як єдність морфем-слів,
означувальних лексем та їх відношень – іншими словами, синтаксична форма реального
речення ґрунтується однаковою мірою як на самих елементах – словах, так і на формах, які
визначаються умовами реляцій при входженні їх у речення. Проте оскільки не можна
заперечувати того факту, що слова несуть у собі завжди певні значення, пов’язані з
відображенням властивостей і явищ об’єктивного світу, то, значить, їх синтаксичні
відношення мають бути нерозривно пов’язані з їх значущою стороною, а структура речення
буде вже єдністю значень і значущості її елементів. Структура речення стає таким чином
синтактико-семантичною” [4, с. 213].
Інформативність як категорія комунікативна формується в синтаксичній одиниці на
основі інформативності комплексу (не суми) компонентів речення за рахунок їх
синтагматичних та парадигматичних зв’язків та за рахунок прагматичних чинників, що
супроводжують процес комунікації.
Інформаційні трансформації, що спостерігаються під час комунікативного процесу,
відбуваються внаслідок процесів актуалізації мовної одиниці шляхом структурних
трансформацій (наприклад, інверсія, додавання означальних компонентів, компресії
словосполучень та речень, логіко-інтонаційного наголошування висловлення).
При визначенні комунікативної інформативності синтаксичної структури слід
враховувати можливість використання в ній імплікованої інформації. Наприклад, це стає
можливим при використанні анафоричного еліпсису, коли речення стає інформативно
достатнім лише при врахуванні попереднього контексту; усі складники інформативності
речення реалізуються лише в певному контексті. Яскравим є приклад С. С. Дикарєвої: На
лестницах нью-йоркского небоскрёба «Эмпайр стейт билдинг» состоялось соревнование по
бегу. Первым добрался до финиша на 86-ом этаже (-) марафонец Пит Скуайрс [Див.: 2]. У
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другому висловленні пропущена інформація про місце проведення змагань і кількість
поверхів у хмарочосі надолужується попереднім реченням.
Для найменування мінімальної комунікативної синтаксичної одиниці мовлення в
лінгвістичній літературі використовується кілька термінів: речення (О. О. Шахматов,
В. В. Виноградов, В. О. Звегінцев, автори Граматики-80 та ін.); фраза (Т. Б. Алісова.
Г. В. Валімова,
Ю. В. Ванніков,
Б. Ю. Норман,
Д. М. Шмельов);
висловлення
(О. І. Міхальська, Н. А. Слюсарєва, Н. Є. Поспєлова, П. П. Коструба та ін.). З огляду на
обов’язковість у мінімальній комунікативній одиниці такого інформаційного складника, як
рема, при факультативності теми ми запропонували щодо синтаксичної одиниці мовлення
використовувати термін „монорема” [5, с.19].
Під моноремою ми розуміємо елементарну комунікативну синтаксичну конструкцію
мовлення, що характеризується наявністю мінімальної комунікативної структури (одна тема
й одна рема) і має ряд специфічних рис (комунікативність, обов’язковий характер реми,
факультативність теми; цілісність змісту, ситуативність, варіативність та ін.) [5, с.19].
Ми вважаємо, сума смислів монорем не дає простого арифметичного смислу
поліреми. В. В. Богданов, розглядаючи „зміст довільного речення як більш-менш складним
чином організовану сукупність змістів предикатних виразів”, стосовно цього зазначав: „Зміст
речення формується як сукупність змістів предикатних виразів, що входять до його складу”
[1].
Монорема серед комунікативних одиниць, досліджуваних в інформаційному аспекті,
займає особливе місце.
Використання терміна „монорема” в аспекті синтаксису мовлення відображає не
тільки комунікативне призначення мовлення, а й значення комунікативно-інформативного
членування його одиниць, що зумовлює необхідність серйозного подальшого дослідження
монореми і в інформаційному аспекті.
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Geographic sciences
ГЕОГРАФІЧНИЙ ГУРТОК ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
Щербина Н.П.
викладач географії, викладач-методист
КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»
Одеської області
З відродженням Української держави почався новий період в історії українського
народу. Здобувши незалежність, Україна отримала можливість безпосереднього спілкування
з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні
процеси. Це є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно
розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.
Сучасні навчальні заклади мають сприяти розвитку демократичної культури,
формуванню необхідних для проживання у світовому співтоваристві компетентностей,
політико-правових і соціально-економічних знань.
Гурткова робота – складова чистина навчально-виховної роботи, одна з форм
організації дозвілля студентів коледжів. Мета гурткової роботи – забезпечення всебічного та
гармонійного розвитку молоді. Ця вимога відповідає основній ідеї виховання – виховати
людину, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну
досконалість. [5, с. 12]
Освітні та виховні завдання гурткової роботи з географії визначаються загальними
цілями і завданнями навчання з предмета. Найважливішим завданням цієї роботи з географії
є формування у студентів рис особистості: взаємодопомоги, дружби, вміння працювати в
колективі та ін. Одне із завдань гурткової роботи з географії полягає в збагаченні новими,
цікавими фактами, поняттями, що відображають різні сторони життя природи і суспільства.
Однією з найбільш широко поширених форм виховної роботи є географічні гуртки.
Вони займають важливе місце і виконують функції, які не можуть забезпечити ніякі інші
форми роботи, так як вони сприяють вихованню активності, самостійності, формують
пізнавальні інтереси молоді, дають можливість системного поглибленого вивчення цікавих
для них тем. [2, с. 95]
Активність відвідувачів зростає у тому випадку, якщо робота у гуртку має суспільну
значимість. Тому у роботі гуртка доцільно це врахувати і вибрати види суспільно корисної
роботи: організацію краєзнавчого музею, виставки, озеленення ділянки тощо. Важливим
етапом роботи є складання конкретних завдань для окремих гуртківців або групи з
урахуванням інтересів кожного. У процесі різноманітної за змістом і характером діяльності
роботи студенти опановують вміннями і навичками, які дозволяють їм проявити свою
активність і інтерес. На гурткових заняттях можна проводити індивідуальну роботу з
відвідувачами, розвивати їх творчі здібності, поглиблювати знання учнів з географії,
Учасники гуртка повинні стати активом при підготовці і проведенні масових заходів з
предмета. [4, с. 92]
Оскільки організація гуртка починається з виявлення інтересів, нахилів та вмінь
студентів, то перед цим проводиться анкетування. Головні завдання засідань географічного
гуртка - вдосконалення уявлення молоді про географічну картину світу і розвиток навичок
орієнтування на політичній карті; розвиток логічного мислення, пізнавального, науководослідницького інтересу, засвоєння основ наукової діяльності; ознайомлення з
особливостями різноманітних країн світу; формування навичок роботи з довідковою
літературою, атласами, картами, електронними посібниками.
Заняття географічного гуртка передбачають використання традиційних і
нетрадиційних форм і методів навчання: лекцій, семінарів, підготовки рефератів, доповідей,
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різноманітних ігор, екскурсій, конференцій, використання комп’ютерних засобів тощо.[3, с.
168]
Поставленої мети та завдань можна досягти при умові додержання в роботі певних
принципів: систематичності, плановості, наступності, добровільності, зв’язку з життям,
високого наукового рівня досліджень. Це вимагає, одночасно з ознайомленням із
теоретичним
матеріалом, безперервної роботи зі збору інформації, опрацювання
статистичних даних, проведення спостережень.
Програма географічного гуртка може інтегрувати знання гуртківців із різних
предметів. Усі заняття пов’язані з опануванням знань про історію, культуру та мистецтво,
суспільство та людину. Навчальний процес наповнюється загальнолюдським ціннісним і
патріотичним змістом, які є вкрай важливими в наш час державотворення, становлення і
визначення пріоритетів нації, її участі в глобальних та інтеграційних процесах.
На заняттях гуртка можуть застосовуватись сучасні методи «Ажурна пилка»,
«Дебати», «Мозковий штурм», дидактичні вправи, мультимедійні презентації, перегляд
відеофільмів, індивідуальна робота та робота у малих групах (аналіз ситуацій), командна
робота, різноманітні вікторини, метод проектної діяльності та його компоненти. [1,с.200]
Для розширення світогляду гуртківців проводяться екскурсії до музеїв та виставок.
Студенти отримають необхідні знання, уміння та навички для розуміння навколишнього
світу. Постійна робота із різноманітними джерелами інформації та спілкування дозволяють
сформувати такі риси характеру як відповідальність, самостійність тощо. Підвищується
зацікавленість до предмету.
Отже, спільна робота, пізнання цінності власної праці і праці своїх товаришів виховує
у студентів такі якості, як дисциплінованість, товариство, взаємодопомога. Тому значення
гурткової роботи зводиться не тільки до розширення кругозору молоді і поглибленню знань
з предмета, підготовки їх до майбутньої професійної діяльності, але і відіграє велику роль у
становленні таких особистісних якостей, як самостійність, цілеспрямованість, вміння
організувати свою діяльність.
Реалізація поглибленого підходу до вивчення географії через різноманітні форми
гурткової роботи дозволить розвинути творчі здібності студентів з урахуванням їх
індивідуальних особливостей, виробити стійкий інтерес до поповнення знаннями, прагнення
працювати, навчитися самостійно користуватися різними джерелами географічної
інформації.
Географічні гуртки займають важливе місце і виконують функції, які не можуть
забезпечити ніякі інші форми роботи, так як вони сприяють вихованню активності,
самостійності, формують пізнавальні інтереси особистості, дають можливість системного
поглибленого вивчення географії.
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Навчальний процес, під час якого відбувається оволодіння англомовним діалогічним
мовленням курсантів з інформаційних систем та технологій, вимагає ефективної моделі його
організації. В нашій роботі метою розробки моделі формування професійно орієнтованої
компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів є поетапне оволодіння
англомовним діалогічним мовленням з використанням полімодального засобу навчання.
Основою у створенні моделі організації освітнього процесу виступає ряд теоретичних
передумов, а також певні методичні функції реалізовані в полімодальному засобі навчання з
метою втілення практичного компоненту в процесі формування професійно орієнтованої
компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та
технологій.
В розробці моделі організації навчального процесу враховано:
1)
мету оволодіння англомовним діалогічним мовленням майбутніми офіцерами з
інформаційних систем та технологій;
2)
специфіку майбутньої військової професії суб’єктів навчання;
3)
навчальну дисципліну «Іноземна мова (військово-спеціальна мовна
підготовка)», в процесі якої курсанти оволодівають професійно орієнтованим діалогічним
мовленням;
4)
теми блоку змістовних модулів першого та другого семестру третього року
навчання курсантів з інформаційних систем та технологій;
5)
розрахунок навчального часу для формування англомовної професійно
орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх військових фахівців;
6)
засіб навчання (полімодальний засіб навчання);
7)
етапи оволодіння англомовним діалогічним мовленням за професійним
спрямуванням (0. Етап оволодіння вміннями реплікування, І Етап оволодіння вміннями
продукувати діалогічні єдності, ІІ. Етап оволодіння вміннями продукувати міні-діалог, ІІІ.
Етап оволодіння вміннями продукувати діалог-обговорення/дискусію);
8)
впровадження особистісно-діяльнісного підходу з дотриманням основних
принципів комунікативного методу навчання;
9)
контроль навчального процесу курсантів з інформаційних систем та
технологій під час оволодіння англомовною компетентністю в діалогічному мовленні.
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (військово-спеціальна мовна
підготовка)» шифр 2.1.03 спрямована на підготовку військових фахівців із рівнем вищої
освіти перший (бакалаврський) за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».
Навчання курсантів англомовного діалогічного мовлення за професійним спрямуванням
здійснюється на ІІІ році навчання. Обсяг годин на рік – 90 годин (78 годин – аудиторні
заняття, 12 годин – самостійна робота). Під час навчання англійської мови курсанти
опановують чотири види мовленнєвої діяльності. У запропонованій нами методиці, навчання
діалогічного мовлення відбувається паралельно з опануванням інших видів мовленнєвої
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діяльності (аудіювання, читання, письмо). Враховуючи це, нами було відведено 1/3 частину
загального часу на опанування англомовного діалогічного мовлення, оскільки навчання
діалогу базується на вміннях аудіювання і є видом говоріння. Майбутні офіцери
оволодівають навичками діалогічного мовлення на аудиторних заняттях та під час
самостійної роботи з метою неперервного засвоєння матеріалу.
Навчальним засобом виступає полімодальний засіб навчання, на базі якого курсанти
мають можливість перегляду відібраного викладачем та викладеним в особистий YouTube
канал «Military Speaking Skills in use» професійно орієнтований англомовний відеоматеріал
з подальшим виконанням вправ в розробленому авторському мобільному додатку «Military
Speaking Skills». Використовуючи цей мобільний додаток контроль з боку викладача
(поточний та підсумковий) може здійснюватись в ході аудиторної та позааудиторної роботи.
Спираючись на дослідження П. В. Сисоєва мобільні технології мають свої конкретні
дидактичні функції при навчання діалогічному мовленню в межах дисципліни «Іноземна
мова (військово-спеціальна мовна підготовка)», а отже і методичні функції, які виступають,
як методичні можливості мобільного додатку для розвитку мовних, мовленнєвих навичок і
вмінь, формування професійно орієнтованої компетентності курсантів (Табл. 1) [1].
Таблиця 1
Методичні функції реалізовані в полімодальному засобі навчання для
формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні
курсантів з інформаційних систем та технологій
Полімодальний засіб навчання
Методичні функції навчання
Авторський мобільний додаток Military 1) Взаємодія з усіма суб’єктами навчання в
Speaking
Skills,
закритий
особистий інформаційно-комунікаційному середовищі;
YouTube канал Military Speaking Skills in use 2) Організація навчального процесу;
3) Аналіз навчальної діяльності курсантів;
4) Відбір лексичних одиниць, граматичних
карт з метою укладання та відпрацювання
електронного довідника лексичного і
граматичного матеріалу;
5) Демонстрація автентичного англомовного
відео-діалогу зразка з метою імітації
курсантами ініціативних та реактивних
реплік у форматі live-talk video chat.
Нами окреслено чинники, які враховуються при розробці моделі організації
навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для
формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні
курсантів за спеціальністю інформаційні системи та технології.
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