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Abstract. Dolomite is a prominent industrial mineral which is having a vast range industrial 

uses. Usually dolomite is found in hydrothermal veins, pegmatite and some sediment alone or allied 

with some other minerals such as calcites at various deposits around the world. The Matale area in 

Sri Lanka is a famous region for the deposits of dolomite rocks. The chemical characterization and 

prognosis of the advanced industrial uses of dolomite which is available in Matale region in Sri 

Lanka were the intentions of the existing research. The dolomite rock samples were collected 

nearby the Matale, Sri Lanka. The collected samples were chemically characterized using X-ray 

fluorescence (XRF) spectrometer, Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer and also the 

dolomite samples were microscopically characterized using an optical microscope.  According to 

the fundamental results of the experiments, there were observed 99.4% of Ca and 0.5% K as the 

composed elements with respect to the X-ray fluorescence (XRF) analysis, composed the majority 

of dolomite without having other accessory minerals or functional groups with respect to the 

Fourier transform infrared (FT-IR) analysis and the colorless, reddish brown and white particles 

with tabular crystals and curved faced under the microscopic analysis. As the overall investigation 

of this experiment, it is possible to conclude the purity of this rock in dolomite is higher and less 

contaminated. Therefore, these dolomite/ dolomite rocks may have some better performances in the 

processes of the reduction or removal of the temporary hardness of water which is caused by the 

carbonates in water, adsorption agent (adsorber) for some of heavy metals such as Pb and Cd in the 

form of powdered and removal or recovery material for some chemical compounds such as 

phosphates. 

Keywords: Dolomite, FT-IR characterization, XRF characterization Advanced microscopic 

analysis, SEM analysis, Water treatment uses 
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Abstract. Everyone and each economy need different kinds of energy for is daily survival 

and activity. In recent decades, the world has been focusing especially on renewable energy sources 

(hereinafter RES) to protect planet Earth and not to exhaust all non-renewable resources in the form 

of fuels. RES are energy sources that are able to renew themselves naturally, for example, as long as 

the sun continues to shine.  RES is a primary energy source that can renew itself continuously. The 

Paris Agreement has set itself a large number of targets how seek to solve the problems caused by 

global warming. The Paris Agreement leaders have set as a major goal to significantly limit the 

current rise in global temperature. In this paper we will analyse RES in the V4 countries - Czech 

Republic, Poland, Hungary and Slovakia. 

Keywords: renewable energy sources, V4 countries, Paris Agreement, greenhouse gas 

emissions 

 

Jel classification: F15, F55, F64 

 

Methodology and goal. In this paper, we have used several scientific methods, starting with 

collecting information, especially from scientific works from both foreign and domestic authors. 

Subsequently, we have sorted them into individual chapters. From the scientific methods we mainly 

used paired methods such as induction and deduction, analysis and synthesis. By using the method 

of observing data in the analysed period, we stated   the conclusions. For a better presentation of the 

obtained results, we used graphical and mathematical methods, which are mainly used for a clearer 

presentation of our results in the tables and charts. The aim of the article is to point on using of RES 

in European Union and especially in V4 countries. 

Results. The aim of the paper is to point out the results of the use of RES in accordance with 

the Strategy 20-20-20, which was set by the European Union and its implementation, in selected the 

V4 countries. We will start with the analysis from 2004. The share of energy generated from RES to 

the final energy consumed was almost the same in these selected countries. [1; 32] In 2019 we see 

how these selected countries have achieved different results. Hungary had long period remained 

above its target 13%, but in recent years we can see a declining trend.  Among the countries that lag 

far behind their target are also Poland. This is mainly due to the high share of coal in its total share 

of electricity produced and distributed. Both Slovakia and the Czech Republic have met their targets 

in line with the 20-20-20 strategy. The Czech Republic met its target back in 2013, exceeding its 

13% target by 0.9%. The biggest positive development was in Slovakia. This positive growth is 

mainly due to improvements in heating and cooling, with a 10.6% share of renewables in this sector 

in 2018 and 19.7% in 2019. Our target for 2020 was to reach a 14% share of renewables and we 

have already reached 16.9% in 2019. 

Introduce. The European Union has faced to many challenges in recent years. Between 

2008 and 2012, a financial crisis has escalated over the whole world, the effects of which are still 

being felt today.  It is precisely by slowing down the effects of climate change that countries have 

been able to come together to put aside their differences approaches and accept significant targets to 

solve of climate change.  The concept of environmental protection on a global scale has resulted in 

a common solution to technological, geopolitical and economic issues. [31]  Energy as a whole play 



6 

a significant role in each country in terms of national security. This is primarily because if there is 

not enough energy, the economy cannot function reliably, and if the economy does not function 

efficiently, there cannot be lasting progress in society [30]. It is this fact that is leading to an 

increasing of the use of domestic renewable energy sources. At the same time also to various 

measures aimed at energy efficiency and energy savings.  We can estimate it for all end-use sectors 

of a country or for each sector separately. [3;13] In 2017, renewables provided 17% of Europe's 

electricity and now cover up to one third (1/3) of Europe's energy mix. [29]  

1. Current issues in the RES Solutions 

With the increasing use of renewables, the main goal will be to modernise the electricity 

nets to make it smarter, safer and better integrated in all regions of EU, for better cross border sales. 

The Paris Agreement has thus become a major international document by which countries have 

pledged to take even greater care of the environment in order to limit the problems caused by global 

warming. Humans are responsible for almost overall of the increase in greenhouse gases in the 

atmosphere over the last 150 years. Greenhouse gases are found in the atmosphere, where they 

absorb long-wave infrared radiation, causing the lower atmosphere and the Earth's surface to warm.  

According to the latest published data, the EU has already exceeded its target in 2018, reducing 

greenhouse gas production by 20.7% compared to 1990. [9]  

On 11 and 12 December 2008, the European Council finally adopted this package under the 

name of the 20-20-20 Strategy, which focuses on 3 key objectives that the EU should achieve by 

2020: 

- 20% reduction in greenhouse gas emissions compared to 1990, 

- 20% of the EU's energy should come from renewable sources, 

- 20% improvement in the use of electricity. 

Another important goal is trying to reduce the negative effects of climate change was the 

mandatory 10% share of biofuels in transport. [28] Each EU Member State had a national binding 

target for 2020, relative to their capabilities. The common target was to increase the share of energy 

generated from renewable sources to 20% of the total energy consumed in the EU. The minimum 

level for the V4 countries was 14% for Slovakia, 13% for the Czech Republic, 15% for Poland and 

13% for Hungary. 

2. Theoretical background of RES 

Volker Quashing defines renewable energy sources as "sources that are the only reliable and 

environmentally friendly energy alternative in the long term "   Another source states that renewable 

energy comes from sources that are naturally renewed and replenished.  According to Craddock, 

renewable energy sources represent a significant clean energy potential on a global scale, which 

could theoretically be used to meet the world's energy consumption.   The Slovak author Hronec 

states in his publication that renewable resources can be renewed indefinitely and thus used 

appropriately, using good management.    As a very promising renewable energy source, they cite 

Dieter Seifried and Walter Witzel, that up to 7,000 times more energy than is currently consumed 

reaches the Earth every day. The renewable energy sector is one of the quickest and rapidly 

transforming sectors of the global economy. It is bringing improvements in technology, falling 

costs, and the impact of new financing structures, and as well as is driving economic growth. 

3. Practical application of RES 

In this part of paper, we present the results of our analysis - the use of renewables, focusing 

on selected V4 countries in terms of the share of renewables in gross electricity consumption in the 

V4 countries compared to the EU27 as well as in the transport sector. In the table below, we present 

the share of renewables in gross electricity consumption in the V4 countries compared to the EU27. 

In Slovakia, we can already see very positive progress in the use of RES since 2004.  This has been 

due to an increase in the number of hydropower plants and in the total energy produced from water. 

In 2004, the Slovak Republic was only just behind the EU27 average, i.e. (SK = 15.4% and EU = 

15.9%).  One of the main schemes to support the use of renewable energy sources is the feed-in 

tariff system. The scheme focuses on both generation and distribution of renewable energy and 

obliges distribution network operators to bring electricity from operators of feed-in tariff eligible 
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installations to the market.  In the Slovak Republic, a feed-in premium scheme is also established 

for the support of renewable energy sources and is enacted in Section 3 of Act No. 309/2009 (Act 

No. 309/2009 Coll., the Act on the Support of Renewable Energy Sources and High Efficiency 

Combined Generation and on Amendments and Additions to Certain Acts) Operators of all 

installations are entitled to a feed-in price or a premium, regardless of the RES in question. 

Table  2 : Use of renewable in the electricity sector in the V4 countries and the EU 27 

 2004 2007 2010 2013 2016 2019 

CZ 3,7% 4,6% 7,5% 12,8% 13,6% 14,0% 

SK 15,4% 16,5% 17,8% 20,8% 22,5% 21,9% 

HU 2,2% 4,2% 7,1% 6,6% 7,3% 10,0% 

PL 2,2% 3,5% 6,6% 10,7% 13,4% 14,4% 

EÚ 27 15,9% 17,6% 21,3% 26,9% 30,2% 34,1% 

Source: own processing according (according Table 1) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956088/SUMMARY-results-SHARES-

2019.xlsx/4e5eb100-822c-ec50-cf04-803e6ef9ad05?t=1607706049587 

 

As stated in Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable energy sources, one of the EU's 

important targets was a 10% share of biofuels in transport. In the table below includes not only 

biofuels, but also renewable -"green" electricity used in transport. In 2019, the overall share of 

renewables in transport is 8.9% and it is expected that this target will not be met by 2020. Major 

European cities have started to take steps to increase the share of "green" transport. If the EU 

decides to ban petrol and diesel cars, we expect the share of RES in transport to increase 

dramatically. (Strauss, Marine – Abnett, Kate.,2021) [21] 

Table 3: Use of renewables  in transport in the V4 countries and the EU 27 

 2004 2007 2010 2013 2016 2019 

CZ 1,2% 1,0% 5,2% 6,4% 6,5% 7,8% 

SK 1,5% 4,0% 5,3% 6,2% 7,8% 8,3% 

HU 1,0% 1,6% 6,2% 6,3% 7,8% 8,0% 

PL 1,6% 1,7% 6,6% 6,7% 4,0% 6,1% 

EÚ 27 1,6% 3,4% 5,5% 6,1% 7,2% 8,9% 

Source: Own processing according 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956088/SUMMARY-results-SHARES-

2019.xlsx/4e5eb100-822c-ec50-cf04-803e6ef9ad05?t=1607706049587 

Conclusion  

From the above analysis we can set brief conclusions. Hungary already met its target in 

2013-2016. Hungary sets a negative example for European countries, as after having already 

surpassed its the target, has abandoned further development of renewables and in 2019 are just 

below the 13% level, so if they will improve they can still reach their target. Poland is clearly the 

worst off among the V4 countries, as they are almost 3 percentage points below their target in 2019, 
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this is mainly due to the overuse of coal. The Czech Republic had planned to achieve 13% of its 

gross final energy consumption from renewable sources by 2020. In 2019 they were at 16.2%, so 

they have exceeded their target about 3,2% above planned and they are on right track for 

sustainability. In Slovakia, the share of renewable energy to final energy consumption has changed 

significantly over the last few years. The heating and cooling sector has contributed significantly to 

this matter. Renewables already account for 16.9% of gross final consumption in 2019 and thus 

Slovakia met its 14% goal in advance. 
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Abstract. Operator theory has wide range of applications in the field of quantum mechanics. 

In this manuscript, we extended a new class of operator named Quasi M-class A k * operator and 

studied some of its spectral properties. In addition to that, the Kronecker product of quasi M-class A 

k *operators are also studied. 
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Abstract. Around the world, a problem that many cities are facing is rising surface 

temperatures. This increase is caused by changes made by human activities – covering natural 

surfaces with impervious surfaces. Compared to rural areas, urban areas, due to the large areas 

covered with materials that have low albedo values, have higher temperature values. This is caused 

by unplanned activities of the population. All this causes the emergence of a very harmful 

phenomenon for citizens called Surface Urban Heat Island (SUHI). In this paper, summer SUHI is 

mapped – the season in which this phenomenon strikes the most, through Remote Sensing data and 

GIS techniques by calculating Land Surface Temperature (LST). To perform this calculation, the 

satellite image of Landsat 8 uncovered with cloud was used. The results of the calculation showed 

that the pixels with the highest LST values are distributed in areas where there are numerous 

constructions and where impermeable materials are highlighted, as well as in bare areas. Whereas, 

as a result of the ability of natural surfaces to retain freshness, the pixels with the lowest LST values 

were scattered in areas covered with water and vegetation. Such studies in which the identification 

of areas that face the risk of the SUHI phenomenon is done are extremely important for urban 

planners and for the entire local government of the municipality in order to take actions to mitigate 

and reduce the harmful effect of this phenomenon for the lives of citizens. 

Keywords: SUHI, LST, GIS, Remote Sensing, environment, Prizren 

 

Introduction 

In recent years, our entire planet has entered a crisis manifested as a result of an irrational 

economic development of developing countries and the irresponsible actions of people towards 

nature [3, 5, 1]. The rapid development of science has enabled the Urban Heat Island (UHI) – a 

phenomenon in which the highest temperatures are encountered in urban areas compared to 

peripheral or rural areas [13] to be measured in different ways – depending on the tools, available 

data and the accuracy required. The use of Remote Sensing (RS) and GIS to measure the UHI 

phenomenon represents the Surface Urban Heat Island (SUHI). The SUHI phenomenon is 

determined using GIS and RS technology through the calculation of Land Surface Temperature 

(LST) [9, 4, 11].  

The purpose of our study is to map the summer SUHI to identify the areas that citizens face 

against this harmful and dangerous phenomenon, and to identify areas with the highest values of 

LST. 

 

Study area 

Prizren is the second-largest city in the Republic of Kosovo after Prishtina. The coordinates 

of Prizren are 42º 00 and 42º 20 north and 20º 30 and 21º east. Fig. 1 presents a false-color 

composition of the optical satellite image of Landsat 8 – composition 7 6 4 (R: SWIR 2, G: SWIR 

1, B: Red). From this figure, it is noticed that the built-up area lies mainly in the north, in the west, 

and in the central parts. Such an extension has been determined by the topography of this area. Most 

of the settlements are concentrated in the city center. The expansion of settlements continues along 

the north and the main road arteries that run through Prizren. 
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Methodolgy 

In this paper, we have used the satellite image of Landsat 8 for the date 2021/08/08. 

Calculation of TOA (Top of Atmospheric) spectral radiance [10, 8, 2, 7]: 

 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 × 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿                                                                   (1) 

 

 
Fig. 1. A false-color composition of optical satellite image  of our study area (R: SWIR 

2, G: SWIR 1, B: Red). 

 

where:  

𝐿𝜆 is TOA spectral radiance (𝑊𝑎𝑡𝑠𝑠/(𝑚2 × 𝑠𝑟𝑎𝑑 × 𝜇𝑚)), 𝑀𝐿 is Band-specific 

multiplicative rescaling factor from the metadata, 𝑄𝑐𝑎𝑙 is Quantized and calibrated standard product 

pixel values (DN), 𝐴𝐿 is Band-specific additive rescaling factor from the metadata [2, 8, 7]. 

TOA to Brightness Temperature conversion [6, 10, 15, 7]: 

 

𝑇𝑏 =
𝐾2

ln[ 
𝐾1
𝐿𝜆

+1]
                                                                       (2) 

 

where: 

𝑇𝑏 is the at-sensor brightness temperature [𝐾], 𝐿𝜆 is the spectral radiance of thermal band 10 

[𝑊𝑚−2𝑠𝑟−1𝜇𝑚−1], 𝐾1 is the band-specific thermal conversion constant from the metadata and 𝐾2 

band-specific thermal conversion constant from the metadata. 

Estimation of land surface emissivity [15, 7]: 

 

𝜀 = 0.004 × 𝐹𝑣 + 0.989                                                            (3)                                                  

 

The proportion of vegetation (𝐹𝑣) is calculated based on the following equation [12, 15, 7]: 

 

Fv = [
NDVI−NDVImin

NDVImax−NDVImin
]

2

                                                              (4) 
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Calculation of LST [15, 14, 7]: 

 

𝐿𝑆𝑇 =
𝑇𝑏

{1+[𝜆×𝑇𝑏/𝜌]𝑙𝑛𝜀}
                                                             (5) 

Where: 

λ is the wavelength of emitted radiance by Landsat 8 which is 10.8 (given by NASA), 𝑇𝑏 is 

the brightness temperature from which the LST values are estimated in degrees Kelvin, 𝜀 is the land 

surface emissivity, and 𝜌 is given by the following equation [15, 7]: 

 

𝜌 = ℎ
𝑐

𝜎
 = 14388 𝜇𝑚 𝐾                                                     (6) 

 

where ℎ is Planck’s constant (6.626 ×10-34 Js), σ is the Boltzmann constant (1.38 ×10-23 J/K), 

and 𝑐 is the velocity of light (2.988 ×108 m/s) [15, 7]. 

 

Results and discussion 

Fig. 2 clearly shows that the surfaces with the highest density are mainly the northern and 

central parts. Here, the pixels with the lowest values are those with 287.68 (K), while the highest 

values of LST reach 316.72 (K). Fig. 2 shows that the lowest values of LST have natural surfaces – 

forests, water surfaces, parks, etc., while, on the other hand, higher values of LST can be 

distinguished in areas where the activities of the population are prominent and in spaces in which 

the surface of the earth is bare. Thus, if we compare natural surfaces with artificial ones we notice 

that they have lower temperature values because they retain their freshness due to the reflection 

they make to the solar radiation. 

 
Fig. 2. Spatial distribution of LST in Prizren 

 

Conclusions 

The importance of the maps in which the SUHI phenomenon is defined is also shown by our 

study. This is because it becomes possible to identify all areas in which this harmful phenomenon 

causes concern for residents living. Also, these types of maps help municipal administrators to take 

action against this phenomenon in those areas where LST values are high, such as replacing black 

materials with materials with high albedos, expanding of green areas, the expansion of water areas 



14 

for more freshness, the application of green roofs and a series of other actions which make the life 

of these citizens healthier. 
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Abstract. As it known, the last few years, developed countries successfully use remote 

sensing to determine the structures and search for minerals. In general, remote sensing data 

collection and interpretation of high-tech production-gene method without physical contact with the 

object. Now all of Earth remote sensing methods used by science. It is mainly used in the structures 

of Geology and Earth Resources testing.  

Structural-geological characteristics of Adjara-Trialeti Khachkovi ore occurrence are 

reviewed in the annotation work. The ore field is tectonically highly complicated, various type 

dysunctives and fractures are observed. According to opening quality the following take place at the 

investigation territory: invisible, closed and open type fractures. Exactly the mentioned type 

fractures represent environment convenient for oreing-down. According to oreing-down intensity, 

two units are selected now within the ore field areas: Gujareti – to West and Khachkovi 

(Tskarostavi) – to East, which are spatially isolated from each other by less mineralized uplift block 

of Tarsoni.  

Considering geological structure of the region, in particular, magmatism and disjunctive 

structure characters, convenient conditions are made for magmatic systems within ore field areas. In 

particular, in adjacent line of Arjevani-Bakuriani fault, all conditions for establishing hydrothermal 

zones are made. Orthogenetic origin hydrotherms as well as meteoric waters may take part in ore 

production; they make metal extraction from containing rocks. In our opinion, active contamination 

of fluids and meteoric waters might take place, resulted of which Gujareti-Khachkovi ore field was 

formed. 

  Khachkovi area is covered by forests and is characterized by cloudiness. Therefore, all 

selected from the best of satellite ASTER image data, which are the most well-represented areas 

and in areas where the forest cover and the minimum was cloudiness. Satellite data from the date of 

15.06.2007. (Figure 1) This research includes the rivers Khachkovi, Gumbati and interpretation of 

the study area within the contour Kabuli. This data was obtained using remote sensing analysis and 

the technique, by which the geological structures and the possible hydrothermally altered zones are 

identified. 

Our research was to UTM, WGS84, Zone 38-created coordinates to 1. X-411197.420 Y-

4622491.279  2. X-412570.241 Y-4624637.288 3. X-413236.992 Y- 4622827.534  4. X- 

415253.122 Y- 4622748.159  5. X- 416491.374 Y- 4622525.909   6. X- 417729.626  Y-  

4622494.159  7. X- 416920.000  Y- 4621335.281 8. X- 416554.874 Y- 4620620.905  9. X- 

415507.122 Y- 4620097.029 10. X- 414999.121  Y- 4619954.154  11. X- 414411.745 Y-

4619985.904 12. X-414443.495 Y-4620255.779 13. X-414554.620 Y- 4620271.654 14. X-

413792.619 Y-4620144.654 15. X-413459.243 Y-4620255.779  16. X-412150.952 Y- 4619301.316 

17. X-412435.941 Y-4620156.282 18. X-412486.233 Y-4620424.507 19. X- 411933.020 Y- 

4622084.146 
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Figure 1 ASTER satellite image of the study area (RGB: 321) 

 

The coordinates were investigated and conducted a series of tests ASTER-s picture. 

Structural features and altered zones were analyzed using a variety of algorithms to interpret the 

study area.As a result of conducted research work by us, using Remote Sensing method, there were 

discovered still unknown mineralized zones on the Khachkovi ore-occurrence. Where were 

established new gold-bearing areas by spectrometric, principal component analyses and 

international standards of mathematical models. The results of the survey were checked on the place 

and it were coincided to previous researcher’s data.  
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What is acting? Imitation of nature, animals and people and their characters in some given 

situations? The ability of a person to convince us that what he does or says is a truth in which we 

believe unconditionally and unreservedly, knowing in advance that that person is not that person 

and that what he says and survives is not truth but a story and a game? Or just a skill that aims to 

entertain and sometimes educate? Acting is the only primordial profession in the performing and 

visual arts that has remained essentially unchanged. Unlike the media, which have evolved 

technologically from theater, cinema, television, and the Internet, and because of their syncretism 

have spilled over into each other, acting has remained the same since its inception: the need of one 

person a front to another person to tell a story about his inner world or to imitate and show the 

outside world only with the help of his body, mind and spirit. Acting on screen, in front of the 

camera, on film, television or video has developed as a separate profession with the development of 

cinematography. Today it is quite clear that the actor is the reason that transformed the film from 

exhibition, entertainment and document into art and product for the market. Acting enabled the 

creation of the film industry. Actors are the basic ingredient of a movie story in its still primordial 

form as an emotional state. Without the actor and his presence, as an actor but also as a person, the 

film is just a canned time and place of action. This research aims to explain acting not as an art in 

itself, but as an art that is specific in that in the art of film acting is a basic tool for the work of a 

film director. The acting of a film together with the script / screenwriter and the editing are the 

instruments with which the director expresses himself as the sole author of the product called film. 

What are the specifics of film acting? How does the director approach the actor and the acting? 

What are the director's working techniques with the actor? What are the problems and conflicts in 

that process? Manipulations, blackmails, games, intrigues, job, rivalry or collaboration? How to 

create a working and creative atmosphere in all stages of film production? How to produce an 

emotional state of interaction between the director and acting without coercion and blackmail? The 

internal states of the director in relation to the actors, the acting performance from the casting to the 

editing. 
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Резюме. Пандемия Covid-19 уходит, но она привела к огромному увеличению стресса, 

чрезмерному беспокойству и проблемам с концентрацией и памятью. Все мы рискуем 

пострадать от когнитивной дисфункции, то есть "перерыва" в передаче информации между 

нейронами и приводящего к кратковременному дефициту трудностей в мышлении, памяти и 

концентрации, поскольку вирус может вызвать повреждение в определенных областях мозг. 

Психическое здоровье уже было серьезной проблемой пандемии во всем мире, но в 

настоящее время число случаев заболевания значительно увеличилось. После пандемии 

COVID-19 у населения мира в какой-то момент развился уровень чрезмерного беспокойства 

и стресса, что нанесло серьезный ущерб повседневной жизни пострадавших людей. 

В это время необходимо интенсивно стимулировать мозг, и очень важно тренировать 

его, чтобы поддерживать здоровье нервной системы. Мозг - это центр управления телом, и 

он должен быть здоровым, чтобы помогать нам бороться с повседневными проблемами, 

такими как стресс, депрессия, панический синдром, чрезмерное беспокойство, синдром 

выгорания, неврологические последствия, вызванные COVID-19, и другими диагнозами, 

влияющими на эмоциональную систему. 

Мультимедийная реабилитация - Гимнастика для мозга - это интенсивный 

тренажерный зал для мозга, который стимулирует все области мозга одновременно, поэтому 

существует регуляция и баланс гормонов, усиление синаптических связей и рождение новых 

нейронов. Таким образом, нервная система начинает работать здоровым и 

сбалансированным образом, способствуя повышению качества жизни человека. 
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Вступление 

Пандемия COVID-19 представляет собой травмирующие аспекты для населения мира. 

В настоящее время, когда болезнь находится под контролем, вирус оставляет некоторые 

последствия. У многих людей симптомы легкие, у других - более серьезные последствия, 

влияющие на моторику и когнитивные навыки. Вирус поражает несколько областей нервной 

системы и может нанести человеку бесчисленный ущерб. 

Одно из наиболее цитируемых последствий - чрезмерное беспокойство, учащенное 

сердцебиение, повышенное потоотделение, возбуждение и спутанность сознания - 

непосредственные симптомы эпизода стресса. Многие люди понимают, что есть что-то 

странное, что они не помнят, ели они или нет, они не помнят имена людей. Другие 

зарегистрированные случаи связаны с людьми, которые были очень общительными и 

которые после заражения COVID-19 начали испытывать трудности с выражением своих идей 

на рабочих встречах, как будто у них внезапно закончились слова. Кроме того, есть много 

сообщений о нарушении равновесия и двигательных проблемах в целом.Все эти люди с 

симптомами пост-COVID-19, как правило, более подвержены стрессу и тревоге, и, помимо 

представленных симптомов, во время пикового стресса и чрезмерного беспокойства также 

наблюдаются непосредственные симптомы, такие как учащенное сердцебиение, повышенное 

потоотделение, возбуждение и спутанность сознания. . Все эти физиологические изменения в 

первую очередь влияют на мозг. Это связано с тем, что в этот момент организм 

воспринимает ситуацию угрозы и должен отреагировать автоматически, и почти сразу же 

переключается в режим «борьбы» или «бегства», тело думает, что находится под атакой, и 

готовится защищаться, выпуская сложную смесь гормоны. Во время стресса одной из 

структур, запускаемых нашим мозгом, является гипоталамус, он активирует выброс 

гормонов, таких как адреналин кортизол, которые подготавливают наш организм к защите. 

Все это происходит очень быстро, через несколько секунд вы понимаете, что находитесь в 

опасной ситуации. Это автоматическая реакция организма, который готовится справиться с 

угрозой, которая может быть реальной или воображаемой.  

 
В любом случае нервную систему нужно быстро тренировать, чтобы вернуть ее 

функции в норму. «Я гарантирую, что стимуляция мозга не заставит себя долго ждать, чтобы 

она начала действовать успешно, - говорит нейробиолог Люсиана». 

Нам нужно «научить» мозг снова функционировать правильно и 

перепрограммировать его здоровым образом. 

С помощью мультимедийной реабилитации - мозговой гимнастики - нейрофитнеса 

можно тренировать всю кору головного мозга, одновременно способствуя неврологическому 

созреванию в глобальном масштабе у всех пациентов, участвующих в лечении. Гимнастика 

для мозга предлагается населению мира, чтобы каждый мог интенсивно стимулировать свой 

мозг, пытаясь сохранить свой разум здоровым, особенно заботясь о заболеваниях, которые 

влияют на нервную систему в целом, и в этом случае заботясь о людях, страдающих от 

чрезмерной Беспокойство, стресс, недостаток памяти и концентрации, синдром 

выгорания, мозговой туман, неврологические и психические нарушения, вызванные 

COVID-19. 
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Упомянутая в этой статье гимнастика для мозга через компьютер работает с 

разнообразными и интенсивно стимулирующими действиями для мозга, способствуя 

увеличению синаптических связей, рождению новых нейронов (нейрогенез) и балансу 

гормонов удовольствия и счастья (серотонин, окситоцин, эндорфин). и дофамин). Эта 

методика представляет собой интенсивную Академию мозга, цель которой - использовать 

компьютер для интенсивной и активной тренировки мозга, что может в значительной 

степени помочь населению мира восстановить свое психическое здоровье. 

Люди, которые проходят это лечение, показывают соответствующие результаты в 

первые недели, улучшают память и концентрацию, чувствуют себя более счастливыми, хотят 

и проявляют больший интерес к повседневной деятельности, что значительно улучшает 

качество их жизни. 

Результаты быстро заметны, если лечение проводится часто, по крайней мере, 

один раз в неделю. 
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The European Administrative Space represents one of the europeanization instruments of the 

Eastern Neighborhood through which Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, The Republic of 

Moldova and Ukraine adopt the european rules and principles in the field of public administration.  

Political scientist Claudio M. Radaelli defines europeanization as a ”set of processes of (a) 

construction (b) diffusion and (c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, 

policy paradigms, styles, “ways of doing things” and shared beliefs and norms which are first 

defined and consolidated in the making of EU decisions and then incorporated in the logic of 

domestic discourse, identities, political structures and public policies”. (Claudio M. Radaelli, p.30) 

In eastern neighbourhood, the europeanization process contributes to bringing these states 

closer to the european space by adopting the european values (equality, freedom, democracy) and 

norms in the basic public fields (political, economic, administrative and social) but should not be 

confused as a sure way to grant membership. 

According to Carlo D’Orta, the European Administrative Space (EAS) can be defined as the 

“environment – produced European policies and rules that imply an active role of the national 

administrations – in which the national administrations are called upon, in the name of uniformity 

of the rights of citizenship and enterprise within the European Union, to assure tendentially 

homogenous levels of service efficiency and quality”.(Nikolaos Lymouris, p.89) 

Moreover, the main requirement for accession to the EAS is adopting and implementing the 

four european administrative principles, such as:  

- ”Rule of law and predictability of administrative actions and decisions, which refers to 

the principle of legality as opposed to arbitrariness in public decision-making and to the need for 

respect of legitimate expectations of individuals; 

- Openness and transparency, aimed at ensuring the sound scrutiny of administrative 

processes and outcomes and its consistency with pre-established rules; 

- Accountability of public administration to other administrative, legislative or judicial 

authorities, aimed at ensuring compliance with the rule of law; 

- Efficiency in the use of public resources and effectiveness in accomplishing the policy 

goals established in legislation and in enforcing legislation.” (Nikolaos Lymouris, p.90)  

Jarle Trondal states that EAS involves' institutionalizing a certain level of administrative 

capacity at European level, in particular strengthening relatively permanent and separate institutions 

that can act independently of the governments of the Member States, developing a degree of 

integration of this independent European administrative capacity, co-opting certain administrative 

sub-centers and other international bureaucracies, thus integrating global administrative 

architectures. (J. Trondal, B. Guy Peters, pp.79-92) 

In other words, the membership of eastern neighborhood states in the European 

Administrative Space plays an important role in strengthening national administrations in order to 

adopt and comply with European rules and regulations in the field of public administration.  

Moreover, considering that joining the European Administrative Space does not require the 

adoption of the Acquis communitaire but the implementation and compliance of a set of principles, 

the East European states can pursue administrative cooperation with the EU Member States without 

the prospect of membership. Altough the main obstacle of joining the EU is the existence of 
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conflicts between these state and their neighbours and the frozen conflicts in Eastern Ukraine, 

Transnistria, Abkhazia and South Ossetia, EAS focuses only on the administrative reform. 

Furthermore, by not guaranteeing the status of membership or future candidate the 

europeanization process through accession to the European Administrative Space does not offer the 

eastern neighbourhood states the same rights as the members states, but contributes in transforming 

their national administrative system into european administrations.  

In conclusion, the enlargement of the European Administrative Space in Eastern Europe 

without granting membership is an important step in democratic reform and the adoption of 

European rules and principles without jeopardizing the relation of friendship between the European 

Union and the Russian Federation, such as the accession of any of these states. 
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Abstract. Trends in the automotive industry are mainly focused on increasing safety, 

reducing fuel consumption, reduce emissions and increase comfort. The paper presents advantages 

of dual-phase steels and more phase in comparison with applications of microalloyed steels for 

structural parts of cars. Advantages of dual –phase applications and more phase steels for structural 

body parts are considered an aspect of safety, weight, fuel consumption and emissions compared 

with the possibilities of micro-alloyed steels. The proposed criteria allow engineers to optimize the 

choice of materials in terms of strength, stiffness, energy absorption capacity and minimizing 

emissions. 

Keywords: Desing, dual phase, steel sheets, strenght, energy absorbing, deep drawing 

capacity, stretching capacity. 

 

INTRODUCTION 

To reduce the specific consumption of rolled steel with an increase of the volume of 

production of products from sheets in engineering and other areas of national economy it is 

necessary to ensure qualitative changes associated with higher applied properties of final sheet 

products [1].  The dual-phase F-M steels are characterized by a fine-grained ferrite matrix with 

uniformly distributed martensite islands. The ductility properties are en¬sured by the fine-grained 

ferritic matrix and the strength properties by the volume proportion of martensite in the structure 

and by the  strength of the ferritic matrix which depends mainly on the ferrite grain size [2,3,4]. 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

Experimental research for evaluating the strength and energy absorption and formability of 

sheets with higher strength prop¬erties was carried out on steels sheets of F-M produced by 

intercritical annealing (specimens designated A,B,C,D,E,F) and specimens by the method of 

controlled rolling (specimens denoted as G,H,I,J,K). The volume proportion of the individual 

structural components and the ferrite grain size are in Table 1 [3]. 

  

Table 1. Volume fraction of the individual structural components 

Method of production Intercritical annealing Controlled rolling 

Designation of material A D, E   F   

Designation of 

specimens 
A B C D E F G H I J K 

Volume fraction of 

martensite (%)  
19,9  25,4 20,3 27,9 31 31 25 52 25 27 29 

Volume fraction of 

ferrite (%) 
80,1 74,6 79,7 72,1 69 69 75 48 75 73 71 

Ferrite grain size (μm) 3,1 - 4,3 3,6 – 4,5 

    

To obtain the material properties the tensile machines TIRATEST 2300 and INSTRON were 

used. Curves of dependence of true stress on strain, normal anisotropy coefficient, yield strength, 

tensile strength and total elongation were evaluated in the sence of requirements of standars STN 
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EN 10 002-1, STN EN 42 0435, EN 10130:1991. Values of mechanical properties are given in 

Table 2. 

Table 2 Mechanical properties 

Material Yield 

strength 

Re [MPa] 

Tensile 

strength 

Rm [MPa] 

Total 

elongation 

A50 [%] 

Strain- 

hardening 

exponent n 

Constant 

K 

[MPa] 

Plastic strain 

ratio r 

DC 04 210 350 40 0,2 470 1.6 

A 299 593 31 0,229 1076 1.01 

B 361 647 26 0,196 1113 1.03 

C 304 596 30 0,211 1052 1.05 

D 361 646 24 0,18 1073 1.04 

E 443 792 22 0,184 1336 0.71 

F 437 791 22 0,166 1270 0.82 

G 460 646 24 0,166 1070 081 

H  492 733 15 0,13 1153 0´.63 

I 464 624 23 0,167 1085 0.82 

J 458 656 27 0,172 1070 0,.71 

K 495 627 21 0,165 1080 0.78 

 

DISCUSION OF OBTAINED RESULTS  

Based on experiences of designers it is possible to define the requirements for materials 

from the viewpoint of static strength and energy absorption reliability [5]. Effectiveness of static 

strength 
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Where Rp0,2 or Re is yield strength, 

  Rm – tensile strength, 

  A50-total elongation. 

 

Calculated values of the effectiveness of static strength and energy absorption according to 

equation (1,2,3) for high strength dual phase steels has been compared to the steel sheets DC 04 – 

Fig. 1. These results indicate the potential for weight reduction from 42 to 135 %  with equivalent 

energy absorption. 

As it was mentioned the most of the inner bearing construction elements of car body are 

made of steel sheets. These elements are produced by operations of bending, stretching and deep 

drawing. During bending deformation occurs to the deformation hardening only in small part of 

bend (in local deformation) of stamped part, in non deformed parts (in straight parts of stamped 

part) deformation-strain hardening doesn’t occurs. Stamped parts produced by bending show non-

homogenous distribution of deformation. During deep-drawing and stretching operation occurs to 

deformation of the stamped parts on whole area, and also to strain hardening. More homogenously 

is deformation distributed at stretching as at deep drawing. It is required to calculate with strain 

hardening but also with interstitial hardening (BH effect- increasing the strength about 

approximately 30 to 60 MPa), to optimize the material selection, that increase the strength. 

Effect of strain hardening  can be approximated by a power law constitutive equation (3): 

 

   nK  .    (3) 
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Figure 1 Comparison of strength of materials tested with referencematerial DC 04 

 

 
Figure 2 Comparison of energy absorption of materials tested with reference material DC 04 

  

However, at assumption that at production of certain stamped part 5 % (ε=0,05) deformation 

and true stress is expressed by relation (2), dual phases materials shows approximately from  100 to 

200% higher strength as reference material DC 04 - Fig.  1. The increasing in fatigue strength is 

equivalent no matter if the increase of yield strength is due to work hardening. 

 Boundary condition are crucial in determining the stain work, depending on the true 

stress versus true strain – Fig. 2. Then the strain work can be calculated  according to equation (3):    
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Dual Phase-steels exhibit of strain hardening effect, i.e. sustain higher stresses at increased 

deformation. This effect corresponds to increase in load car crash to the reference material – Fig. 3.  

 
Fig.3 Depend on the true stress versus true strain 

 

CONCLUSION 

Dual phase steel sheets represent progressive material, but constructors often do not know 

its advantages in comparison with classical steel sheets. In the article, debates about prediction of 

strenght, capability of the bodywork to absorb energy during crash accident and also formability  

(deep drawing capacity a stretching capacity) of dual phase ferit-martensite  steels. Strenght of auto 

body and its capability to absorption energy was quantified based on comparison of mechanical 

properties of dual phase steel sheets to mechanical properties steel sheets DC04. From this 

comparison one can see that dual phase steel have 42 and 135% higher values of strenght and also 

higher values of deformation work. In case of production of steel sheets by stretching with 

deformation higher than 5% the increasment of stress to 100 - 200 MPa occurs.  
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Abstract. The role of chilling in bud dormancy release and biochemical changes in different 

organs were evaluated in stem cuttings of pear (Pyrus pyrifolia) cv. Cuiguan selected at the leaf fall. 

The cuttings were exposed to 5 °C for 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, and 700 chilling hours 

(named positive chill units; PCU). A 50 % bud break was observed in floral and vegetative bud 

cuttings at 300 and 600 PCU, respectively. A mean time to bud break was inversely proportional to 

the chilling treatment. The low-temperature stimulated starch hydrolysis accompanied with sucrose 

accumulation in all organs. Sucrose and sorbitol content increased substantially peaking at 100, 400, 

and 100 PCU in floral buds, vegetative buds, and bark, respectively, thereafter decreased when buds 

approached chilling satisfaction (300 and 600 PCU for the floral and vegetative buds, respectively), 

and then increased again up to 700 PCU. Hexoses (glucose and fructose) accumulated constantly in 

the buds from 0 to 700 PCU. In bark, glucose and fructose content increased up to 400 PCU, and 

then gradually decreased. Total amylolytic and α-amylase activities increased in all organs, 

especially in the floral and vegetative buds up to 100 PCU and then decreased in the floral and 

vegetative buds before increasing again after endo-dormancy release. Invertase activity remained 

high in the buds during chilling satisfaction possibly because of translocation of sucrose to the buds 

which functioned as a strong sink. The results suggest that a low availability of hexoses may be the 

cause of limited bud breaks due to lack of chilling. Chilling satisfaction of the buds may increase 

the content of soluble sugars and acid invertase activity, and decrease the starch content, which may 

correlate with improved bud breaks. 

Keywords: amylase, fructose, glucose, invertase, pear, sorbitol, starch, stem cuttings, 

sucrose  
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Associating topologies on some mathematical structures such as groups, rings and vector 

spaces is a common interest in Mathematics. It gives rise to research topics such as topological 

groups and topological vector spaces [cf. 3,6]. In this manner, some interesting results appear 

related to the topology on the mathematical structure and mathematical structure itself. Also some 

consequences related to different topologies on the mathematical structure can be obtained. The 

Riesz algebra is a mathematical structure of intense work, especially for the mathematicians 

working on functional analysis. Coming from the motivation on Riesz Spaces,  some linear 

topologies such as locally full and locally solid topologies on a Riesz algebra can be defined and the 

interactions between these topologies can be investigated. Now we will consider some basic 

concepts for intelligibility. 

A lattice (𝐸, ≤) is a partially ordered set with the partial ordering ≤ where the infimum 

x∧y=inf{x,y} and the supremum x∨y=sup{x,y} both exist for each pair of elements 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸. An 

ordered vector space 𝐸 with partial ordering ≤ is a real vector space where the partial ordering is 

compatible with vector and scalar multiplication, that is 𝑥 ≤ 𝑦 implies x + z ≤  y + z for all 𝑧 ∈ 𝐸 

and 𝜆𝑥 ≤ 𝜆𝑦 for each 0 ≤ 𝜆 ∈ ℝ, where ℝ is real numbers. A vector lattice, also called a Riesz 

space, is an ordered vector space which satisfies the lattice conditions. For an element 𝑥 in a vector 

lattice 𝐸, if 0 ≤ 𝑥, then it is called positive. The set of all positive elements in 𝐸 is called positive 

cone and it is denoted by 𝐸+. A subset 𝐶 of 𝐸 is said to be convex, if 𝜆𝑢 + (1 − 𝜆)𝑣 ∈ 𝐶, for any 

𝑢, 𝑣 ∈ 𝐶 and 0 ≤ 𝜆 ≤ 1. The subset [𝑢, 𝑣] ≔ {𝑧 ∈ 𝐸 | 𝑢 ≤ 𝑧 ≤ 𝑣} of 𝐸 is called the order interval, 

for any elements  𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸 with 𝑢 ≤ 𝑣. A subset 𝐹 of 𝐸 satisfying [𝑢, 𝑣] ⊂ 𝐹, for each 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐹 with 

𝑢 ≤ 𝑣 is said to be full.  A subset 𝑆 of 𝐸 is said to be solid if, for each 𝑥 ∈ 𝑆 and 𝑦 ∈ 𝐸, |𝑦| ≤
|𝑥| implies 𝑦 ∈ 𝑆. 

A linear topology is a topology 𝜏 on a vector space 𝐸 whenever the addition and the scalar 

multiplication are continuous with respect to the topology 𝜏  on 𝐸. In particular, consider a linear 

topology 𝜏 on a vector lattice. If 𝜏 has a base consists of solid sets in 𝐸, the linear topology 𝜏 is said 

to be a solid topology. Then (𝐸, 𝜏) is called a locally solid vector lattice. Similarly, by replacing 

`solid' with `convex' and `full' respectively, a locally convex vector lattice and a locally full vector 

lattice can be defined. If 𝜏 has a base consisting of both convex and solid sets in 𝐸, (𝐸, 𝜏) is called a 

locally convex-solid vector lattice. 

A Riesz algebra is a vector lattice with the associative multiplicative operation ‘∗’ from 𝐸 ×
𝐸  to 𝐸 which is closed on the positive cone 𝐸+  and satisfies the left distributivity 𝑢 ∗ (𝑣 + 𝑤) =
𝑢 ∗ 𝑣 + 𝑢 ∗ 𝑤; right distributivity (𝑣 + 𝑤) ∗ 𝑢 = 𝑣 ∗ 𝑢 + 𝑤 ∗ 𝑢; compatibility with scalars 𝑣 ∗
(𝜆𝑢) = 𝜆(𝑣 ∗ 𝑢), for 𝑢, 𝑣, 𝑤 ∈ 𝐸 and 𝜆 ∈ ℝ. In addition if 𝑢 ∗ 𝑣 = 𝑣 ∗ 𝑢 for all 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸, it is called 

commutative Riesz algebra. A Riesz algebra is Archimedean if 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸+ and 𝑘𝑢 ≤ 𝑣 for each 

natural number 𝑘 imply 𝑢 = 0. All Riesz algebras are assumed to be commutative and 

Archimedean in this work. An 𝑟 −ideal is a linear subspace of 𝐸 which is also a two-sided ring 

ideal. A solid subspace of a vector lattice is called order ideal. An 𝑟 −ideal which is also an order 

ideal is said to be an 𝑙 −ideal.  For an 𝑙 −ideal 𝐼, an equivalence relation ~ on 𝐸 can be defined as 

𝑥 ∼ 𝑦 ⇔ 𝑥 − 𝑦 ∈ 𝐼 for any 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐼. The set of equivalence classes is denoted by 𝐸/𝐼. Due to 𝐼 is 

an 𝑙 −ideal,  𝐸/𝐼 is a vector lattice [Aliprantis ]. Moreover, by defining the multiplicative operator 

‘∘’ on  𝐸/𝐼 as   �̅� ∘ �̅� = 𝑥 ∗ 𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐸/𝐼 is a Riesz algebra, where �̅�, �̅� are equivalence classes of 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸, 

respectively [2, Thm.3.11]. The canonical map 𝜋: 𝐸 → 𝐸/𝐼 sending 𝑥 to its equivalence class �̅� is 
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an onto Riesz algebra homomorphism, that is an operator between Riesz algebras that preserve ∨ 

operation. If (𝐸, 𝜏) is a topological Riesz algebra and 𝐼 is an 𝑙 −ideal of 𝐸 , (𝐸/𝐼, 𝜏𝜋) is also a 

topological Riesz algebra where 𝜏𝜋 is the quotient topology.  

Aydın, et al. defines the concept ‘topological Riesz algebras’ [2]. Locally full and locally 

solid topologies on a Riesz algebra are considered in that work. Similar to the result in [5, Thm.8.1] 

for topological vector lattices, an equivalent condition related to continuity of lattice operators for a 

locally full Riesz algebra to be a locally solid Riesz algebra is given [2, Thm.3.6].  

Aliprantis and Burkinshaw show that if (𝐸, 𝜏) is a locally solid vector lattice and 𝐼 is its 

𝑙 −ideal, then (𝐸/𝐼, 𝜏𝜋) is a locally solid vector lattice [1, Thm.1.33]. By a result of this theorem, if 

(𝐸, 𝜏) is a locally Riesz algebra and 𝐼 is its 𝑙 −ideal , (𝐸/𝐼, 𝜏𝜋) is also a locally solid Riesz algebra. 

Ilbıra, et al. investigate whether a quotient Riesz algebra 𝐸/𝐼 inherits  the same type of linear 

topologies such as locally convex and locally full topologies on a Riesz algebra 𝐸 [4]. Indeed, by 

considering locally convex vector lattices and locally full vector lattices, more general results are 

proved in [4] to show that 𝐸/𝐼 inherits the same type of linear topologies.  

By the combination of the results of [1] and [4], here we can state that if (𝐸, 𝜏) is a locally 

convex-solid vector lattice and 𝐼 is its 𝑙 −ideal, (𝐸/𝐼, 𝜏𝜋) is locally convex-solid vector lattice. 

There are two reason of this result. First one, it is shown in [1] and [4] that the canonical projection 

𝜋 sends solid sets to solid sets, convex sets to convex sets, respectively. Second, 𝜋 maps a base of 

𝜏 −neighborhoods of zero in 𝐸 to a base of 𝜏𝜋 −neighborhoods of zero in 𝐸/𝐼. Hence if (𝐸, 𝜏) is a 

locally convex-solid Riesz algebra, this topology descends to 𝐸/𝐼 via the quotient topology 𝜏𝜋. 
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The use of non-metal and organic wastes as direct catalysts for hydrogen production from 

NaBH4 has become widespread in recent years. DSCG [1], SCG [2], SPM ‐ H3PO4‐H [3] are the 

main studies among these studies. In this context, considering that the world tea production was 5.8 

million tons in 2018, turning spent tea waste into a value-added product will provide a positive 

value both economically and in terms of environmental pollution.  It is required to improve durable 

energy storage devices with big specific capacities that can perform fast charging and discharging in 

order to better utilize the produced electrical energy and to meet the energy requirements of recently 

developed electronic devices. Recently, intensive studies have been carried out on supercapacitors 

as an alternative to existing storage methods to eliminate this problem. Supercapacitors are 

important components that store and transfer energy quickly. Compared to traditional capacitors, 

supercapacitors have a much greater energy storage capacity and they can also transfer that energy 

considerably fast [4-9].  

It has been proved that radiation-heterogeneous water splitting with the combined effect of 

gamma rays and temperature on the surface of nano-MeO went on an electrophysical model with a 

mechanism. The radiation-catalytic decomposition of water vapor and liquid water on the surface of 

nano-MeO was investigated at different temperatures T = 373…673 K. [10-13]. It is seen that n-

MeO displayed radiation catalytic action in the decomposition of hexane and hexane– water 

mixture; increasing into an accumulation of molecular hydrogen. These results are favorable for 

molecular hydrogen making by water splitting in the future [14]. Here, the primary systems prevent 

the spread of oxide products as a result of the oxidation of hydrogen and remain relevant for use in 

high-pressure water-cooled reactors. The reunification of H2 and H2O2 into water indicates the 

combination of H+ ions and OH· radicals. Under the influence of radiation, the chain reaction forms 

H· and OH· radicals at very low concentrations. Therefore, the breakdown of molecular hydrogen 

leads to the production of these products [15-16]. Since some of these products contain O2 on the 

surface of the catalyst and H2O2 in the solution, it is very difficult to determine their amount. 

Therefore, more accurate information on the kinetic regularity of products obtained from the 

radiation-heterogeneous decomposition processes of water was based on the amount of molecular 

hydrogen [17]. Differences in their structure, morphology and properties were noted using different 

methods of synthesis of nanoparticle oxides. In this regard, the application of the effect of the 

physical, physicochemical properties of nanoparticle oxides on the phase transition is of interest. 

Recently, an interest in nuclear energy has been increasing day by day due to the rapid augment in 

energy demand due to the rapid development of industry and the ineffectiveness of traditional 

methods, both economically and environmentally. Converting nuclear energy into a more affordable 

form of energy remains one of the actual problems in science and industry. It’s known that porous 

materials in nano dimensions have excellent physical, Physico-chemical and chemical properties 

with high specific surface area. Therefore, these types of materials are widely used in different 

fields of science and technology. One of these areas of application is the method of obtaining 

molecular hydrogen from the decomposition of water used for the transition from nuclear energy to 
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hydrogen energy using nanoscale and high surface area catalysts. However, after a certain 

concentration of particles with each size in the environment, a balance is established between the 

processes of formation of energy carriers and intermediate products. In these systems, the formation 

rate and radiationchemical yield of molecular hydrogen determined for MeO remain almost 

constant at low values of mass depending on the particle size of MeO added to water, but there is 

observed a decrease at high values [18].   
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Abstract. The teacher is the main guide who provides the basis of a culture and climate to 

ensure the best climate as warm as possible trying to ensure the best possible psycho-social well-

being. This helps them to orient themselves in different life paths but also stimulates their 

expressive and experimental skills. The pandemic time brought many changes in teaching and the 

learning too throug the form of digitalization. Learning throug digitalization had a great impact both 

psychologically and psysically. Teachers have a very important role in this period both in learning 

process and in the psycho-emotional aspect of students as that need to increase the academic level 

of students, to do the best in online teaching and to motivate students too. The purpose of this study 

is to address the importance of the psychological aspect in the learning process with dixhitalization 

in students. For data collection, a mixed method was used. The data were collected by applying 

semi-structured interviews to 20 teachers of 9-years school “Naim Frasheri” and questionnaires 

with open and closed questions to 60 students aged 10-12 years. The study showed the importance 

of the psychological aspect of the both teachers and students in the learning process and the level of 

productivity of the learning process. The most important aspects that emerged as a result of the 

study were motivation, climate, encouragement ect. This elements  proved important in the 

development and psycho-social well-being of the individual. Another recommendation that is seen 

as important is to realizate  many studies as  on the importance of psychological aspects in the 

student learning process. 

Keywords: motivation, psycho-social well-being, learning process 
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Phenolic acids, including chlorogenic acid (CGA,caffeoylquinic acid), are of great interest to 

researchers due to the fact that they possess various pharmacological and biological effects. 

Chlorogenic acid occurs naturally in tea as well as in green coffee extracts and is widely used in 

pharmaceutical products possessing healthcare properties. The available data suggest that CGA is 

beneficial for human health as antibacterial (towards Shigella dysenteria and S. pneumoniae) and 

antioxidant (free radicals scavenger) compound. Furthermore, other biological activities of 

chlorogenic acid have been revealed, namely: antiphlogistic, antimutagenic, hepatoprotective, 

cardioprotective, antiinflammatory, antiobesity, antiviral and antihypertension. Additionally, CGA is 

thought to be a central nervous system (CNS) stimulator as well as may affect the lipid and glucose 

metabolism. 

According to the available literature various species of the genus Cotoneaster include CGA. 

This compound has been reported in fruits and leaves of Cotoneaster bullatus, Cotoneaster 

dielsianus, Cotoneaster divaricatus, Cotoneaster hjelmqvistii, Cotoneaster horizontalis, 

Cotoneaster lucidus, Cotoneaster nanshan, Cotoneaster splendens as well as in Cotoneaster zabelii. 

Moreover, the presence of chlorogenic acid within leaf tissue was reported in such species as 

Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus and Cotoneaster tomentosus. 

There have been growing examinations considering the extraction, separation as well as 

biological activities of chlorogenic acid in numerous plants, nevertheless data focusing on content 

of CGA in Cotoneaster hsingshangensis and Cotoneaster roseus are missing. That having been said, 

the present study fills this knowledge gap. 

Fresh leaves of Cotoneaster hsingshangensis Fryer et B.Hylmö as well as Cotoneaster 

roseus Edgew., were collected in the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) Botanical 

Garden in Lublin (Poland). Obtained plant material was thoroughly washed in double distilled water 

and dried at room temperature. 180g of C.hsingshangensis’ leaves and 110g of C.roseus’ leaves 

were pulverized by the mechanical grinder. Extraction was carried out in the threefold repetition 

with methanol: acetone: water solution (3: 1: 1) (about 600 ml) in an ultrasonic bath, 30 minutes at 

40 degrees C. The resulting extracts were filtered and concentrated in a vacuum evaporator. Modern 

analytical technique such as LC-MS was employed to establish the chemical composition of above 

mentioned species. The scrutiny revealed that CGA was a predominant compound in investigated 
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plant material. Percentage of CGA in the sample was 39,74% in C.hsingshangensis and 31,94% in 

C.roseus. 

Taking into consideration that chlorogenic acid reveals various biological activities, 

conducting experiments respecting new sources of this compound, seems to be of particular 

significance. Knowledge of the chemical composition of investigated species will be of high 

importance for a deeper understanding of their using in traditional Asian medicine, as well as would 

be useful for future use of these plants as dietary supplements with pro-health properties. 

 

References: 
1. Aghababaeian, H. et al. (2021) ‘The effect of Bilineaster Cotoneaster on reducing 

bilirubin in neonates with jaundice -a triple-blind randomized clinical trial’, Journal of Advanced 

Pharmacy Education and Research, 11(1), pp. 23–28. doi: 10.51847/QABGSKL. 

2. Bukhari, S. A. et al. (2019) ‘Evaluation of medicinally important constituents of 

Cotoneaster afghanicus G . Klotz Collected from Baluchistan Region of Pakistan’, Indian Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 81(August 2018), pp. 259–265. 

3. Kicel A., et al. (2016) ‘Phenolic profile and antioxidant potential of leaves from selected 

Cotoneaster Medik. species’, Molecules, pp. 1–17. doi: 10.3390/molecules21060688. 

4. Kicel, A., Kolodziejczyk-Czepas, J., Owczarek, A., Rutkowska, M., et al. (2018) 

‘Multifunctional phytocompounds in Cotoneaster fruits : phytochemical profiling , cellular safety , 

anti-inflammatory and antioxidant effects in chemical and human plasma models in vitro’, 

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2018, Article ID 3482521, 16 pages, 

https://doi.org/10.1155/2018/3482521 

5. Kicel, A., Kolodziejczyk-Czepas, J., Owczarek, A., Marchelak A., et al. (2018) 

‘Polyphenol-rich extracts from Cotoneaster leaves inhibit pro-inflammatory enzymes and protect 

human plasma components against oxidative stress in vitro’, Molecules, 23(10).  

doi:10.3390/molecules23102472. 

6. Kicel, A. et al. (2019) ‘Phytochemistry letters polyphenolic profile , antioxidant activity , 

and pro-inflammatory enzymes inhibition of leaves , flowers , bark and fruits of Cotoneaster 

integerrimus : a comparative study’, Phytochemistry Letters, 30(November 2018), pp. 349–355. 

doi: 10.1016/j.phytol.2019.02.027. 

7. Kicel, A. (2020) ‘An overview of the genus Cotoneaster (Rosaceae): phytochemistry, 

biological activity, and toxicology’, Antioxidants, 9(10), pp. 1–26. doi: 10.3390/antiox9101002. 

8. Kicel, A., Owczarek, A. and Kapusta, P. (2020) ‘Contribution of individual polyphenols to 

antioxidant activity of Cotoneaster bullatus and Cotoneaster zabelii leaves — Structural 

Relationships , Synergy Effects and Application for Quality Control’, pp.4–7. 

doi:10.3390/antiox9010069 

9. Lou, Z. et al. (2011) ‘Antibacterial activity and mechanism of action of chlorogenic acid’, 

Journal of Food Science, 76(6). doi: 10.1111/j.1750-3841.2011.02213.x. 

10. Mustafa, G., Bashir, S. and Anjum, F. (2021) ‘In vitro biological evaluation and DNA 

damage protection activities of Cotoneaster afghanicus G . Klotz and Tamarix arceuthoides Bunge 

extracts’, Pakistan Journal of Botany, 53(1) (February). doi:10.30848/PJB2021-1(15)CITATION. 

11. Niaki, N. A. R., Attar F., Sheidai M., et al. (2019) ‘Two new species of cotoneaster 

(Rosaceae, subgen. chaenopetalum) for the flora of Iran’, Phytotaxa, 402(4), pp. 207–215. doi: 

10.11646/phytotaxa.402.4.4. 

12. Naveed, M. et al. (2018) ‘Chlorogenic acid (CGA): A pharmacological review and call 

for further research’, Biomedicine and Pharmacotherapy, 97(August 2017), pp. 67–74. 

doi:10.1016/j.biopha.2017.10.064. 

13. Olthof, M. R., Hollman, P. C. H. and Katan, M. B. (2001) ‘Chlorogenic acid and caffeic 

acid are absorbed in humans’, Journal of Nutrition, 131(1), pp. 66–71. doi: 10.1093/jn/131.1.66. 

14. Sato, Y. et al. (2011) ‘In vitro and in vivo antioxidant properties of chlorogenic acid and 

caffeic acid’, International Journal of Pharmaceutics, 403(1–2), pp. 136–138. doi: 

10.1016/j.ijpharm.2010.09.035. 



36 

15. Sokkar, N. and Sawsan, O. E. (2013) ‘Antioxidant , anticancer and hepatoprotective 

activities of Cotoneaster horizontalis Decne extract as well as a -tocopherol and amygdalin 

production from in vitro culture’, Acta Physiologiae Plantarum, 35: pp. 2421–2428. doi: 

10.1007/s11738-013-1276-z. 

16. Swati, S. et al. (2018) ‘A Phyto Pharmacological Review on Cotoneaster microphyllus 

Species’, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research,  Vol. 10(9), 2018, 2166-2168. 

https://www.researchgate.net/publication/328234328 

17. Yaghooti, F. and Sani, A.M. (2015) ‘Antibacterial activity of methanolic extracts from 

Cotoneaster nummularioides , Cynodon dactylon and Cardaria draba on typical food-borne 

pathogens’, International Journal of Biosciences, 6655(Mic), pp. 349–356. 

http://dx.doi.org/10.12692/ijb/6.2.349-356 

18. Zengin, G. et al. (2019) ‘Protective effects of Cotoneaster integerrimus on in vitro and ex 

‐ vivo models of H2O2 ‐ induced lactate dehydrogenase activity in HCT116 cell and on 

lipopolysaccharide ‐ induced inflammation in rat colon’, Journal of Food Biochemistry, 

2019;43:e12766. (November 2018), pp. 1–11. doi: 10.1111/jfbc.12766. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Economic sciences 

 

FEATURES OF THE COMPANY`S ACTIVITY IN THE FIELD OF SERVICE 

 

 Marinova N. 

Assoc. professor   

New Bulgarian University  

nmarinova@nbu.bg 

 

Abstract. Understanding the nature of service technologies helps managers select 

appropriate strategies, structures, and management procedures that may differ materially from those 

appropriate to traditional industrial technologies. Therefore, modern industrial companies pay more 

and more attention to service processes and their managers explore existing concepts and ideas for 

strengthening this country in their activities. 
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One of the peculiarities of modern reality is the huge growth of services, especially in the 

economies of developed countries. For example, in the United States the service sector employs 

about 73% of the workforce, in Germany - 41%, in Italy - 35%. The service sector is an area that, 

within the existing mode of production, provides tangible and intangible services to the population, 

helping to more fully meet various human needs. The service is the end product of the labor of the 

workers in serving the population. As a product of the social division of labor and the resulting 

exchange of labor activity between different segments of the population, the service has the 

character of a socio-economic category. Despite the rapid development of services and the 

strengthening of their role, there is still no generally accepted definition of the term "services". 

Some scholars accept that "service" is "a special use value that is created in the process of labor, but 

not in the quality of things, but in the quality of activities." In recent years, the definition of services 

given by the American specialist T. Hill has become widespread. He considers that "a service is a 

change in the condition of a person or a good effected as a result of the action of another economic 

unit with the prior consent of the former". This definition allows the service to be considered as the 

result of an economically useful activity, expressed either in the form of a product or directly in the 

form of an activity. The types of services are extremely diverse. Services are acquired: when 

traveling by bus or steamer, reserving a hotel room, handing over clothes for dry cleaning, 

consulting a lawyer or financier, etc. 

The existing two ways of providing services in the form of goods or as an activity determine 

their distinction: first, material - related to the creation of new and restoration of products that have 

lost their consumer value and second, intangible - activities aimed at directly to the person or the 

surrounding conditions. 

However, despite this distinction, the provision of all services presupposes the 

implementation of appropriate employment, the beneficial effect of which is to meet human needs. 

The community of goals and the final product of labor unite all types of services provided to the 

population, the rapid and successful development of which manifests itself as an objective 

regularity of social progress. The sphere of services for the population includes a set of branches in 

the economy that are directly employed to meet certain needs of society. 

Each of the service industries has its own functional purpose in the process of meeting the 

needs of people, however, they are all concerned with bringing goods and services to the end user. 

Therefore, the relationship with the population is a common feature and characteristic feature of the 

activities of any company operating in the field of services. 

The relations of the companies with the population in the sphere of services have a 

multifaceted character. They are formed on the occasion of the quantity and quality of the activities 

performed, the cost of time by the user to receive the services, the culture of service, the price of 

services, and always manifest themselves in the form of interests. 
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Areas of services for the population: 

 

Industries, 

satisfying the material needs of the people 

Industries, 

satisfying the spiritual interests of the people 

Trade 

Catering 

Housing and communal services 

Household services to the population 

Public transport 

Communication system 

Education 

Healthcare 

Culture and art 

Sports, tourism and resorts 

Social Security 

Financial, credit and insurance institutions 

 

The interests of the population include all necessary, quality and relatively affordable 

services. At the same time, consumers rightly want the services to be provided to them in a timely 

manner and in a convenient form, to meet the desired requirements, tastes and preferences. 

The interests of the companies working in the field of service are to provide the population with 

various services at favorable prices for them with minimal costs of labor, material and financial 

resources. 

The fullest combination of the interests of the population and the companies in the field of 

services, necessary from a public point of view, requires the implementation of a systematic 

purposeful activity to coordinate the relations between them in order to achieve the greatest socio-

economic efficiency in providing services. The specific expression of this activity of the companies 

is manifested in the system for organization of the service of the population. 

The organization of the service includes a system of activities aimed at more fully meeting the 

needs of the population for services with the lowest cost of resources by companies. 

One of the biggest changes in recent decades in the field of technology is observed in the services 

sector. Service technologies differ from industrial technologies, but their effective operation also 

requires a certain organizational and technological structure. 

If the industrial companies achieve their main goals by producing a material product, the 

companies in the field of services perform their main task by performing and providing various 

intangible products - services: sewing and repair of clothes; repair and maintenance of household 

appliances; dry cleaning of clothes; education; catering; healthcare; transportation, etc. 

Research in the organization of service focuses mainly on features that are inherent only in service 

technologies with their specific features. 

 

Differences in technology 

 

Service technologies Industrial technologies 

 

Intangibility of the product 

Production and consumption are simultaneous 

Labor-intensive and science-intensive 

Constant contact with consumers is the norm 

The human factor is especially important 

The quality of the production depends on the 

individual perception and is measurable 

As a rule, a quick response to consumer demand is 

required 

The location of the company is especially 

important 

 

Product sensitivity 

The product can also be stored for the next 

consumption 

Capital intensity 

Weak direct contacts with consumers 

The human factor is not so important 

Quality can be measured directly 

A longer execution time is allowed 

The location of the company does not matter 

much 
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These differences are most evident in the fact that the service technology has an intangible 

result and the industrial technology creates a tangible product. The service is abstract and often 

represents knowledge and an idea rather than a physically existing product. Thus, if the industrial 

production can be stored in warehouses for further sale, in the field of service the production and 

sale of the service are performed simultaneously. When the service is not used immediately - it 

disappears. This, as a rule, means that companies in the field of services are too labor-intensive and 

knowledge-intensive. They need specially trained specialists to meet the needs of consumers, while 

industrial companies are most often capital-intensive or innovative, but created for mass production 

in a continuous process. 

In the field of services, direct contact between buyers and sellers is usually important, while 

in industrial companies direct interaction with consumers is not mandatory. For example, a large 

number of people who never meet with car manufacturers, however, communicate directly with the 

masters of service centers that repair their cars. Also, the assessment of the quality of the service 

depends on the individual perception of the consumer and the quality of the service cannot be 

quantified as the quality of a physically existing product. 

Another characteristic influencing the degree of customer satisfaction and his perception of 

the quality of the service is the speed of its provision. The service should be provided when the 

customer wants to receive it and needs it. An essential feature of service technologies is the fact that 

the choice of the location of the company is often more important than the material production, as 

the service is sought where the customer wants to receive it. Therefore, for example, fast food 

outlets are located in places where consumers want to use them. 

In real life, it is difficult to find a company that is 100% service or 100% industrial. Some 

service companies have signs of both industrial and vice versa. Many industrial companies, in an 

effort to differentiate themselves from others and increase their competitiveness, pay great attention 

to customer service. There are divisions in them, which are based on service technologies: 

deliveries, marketing, services, etc. Not a small part of the companies are of a combined type, 

dealing with both the production of goods and customer service. 

For companies working in the field of service, it is always typical that they offer a 

consumer-oriented product, ie. provide exactly those services that the consumer wants to receive 

and needs. At the same time, the trend of mass consumer orientation, which has led to revolutionary 

changes in the industry, has had a significant impact in the field of services. 

The companies in the field of services work with information about an intangible end product, 

which is why it is not always profitable to be large. The greatest savings are achieved in their 

subdivision into many small structural units that are as close as possible to consumers. That is why, 

for example, fast food companies offer their products wherever consumers are concentrated. 

Service technologies also affect the internal organizational characteristics of companies related to 

management and control in the company. First of all, this is the qualification of the employees. 

When working with clients, much more knowledge, experience and skills are needed to analyze and 

understand their needs, compared to performing mechanical operations. In this regard, some 

companies give their employees the freedom to decide for themselves what they consider necessary 

to satisfy customers, while others develop rules for customer service. However, always, those 

working in the field of service, along with their professional training, should develop habits of 

communication with customers. 

Understanding the nature of service technologies helps managers select appropriate 

strategies, structures, and management procedures that may differ materially from those appropriate 

to traditional industrial technologies. Therefore, modern industrial companies are paying more and 

more attention to service processes and their managers are exploring existing concepts and ideas to 

strengthen this country in their activities. 
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Expert systems are computer tools based on solid methods and artificial intelligence 

arguments. Systems provide an explanation for solving complex problems and are only possible if 

the user has specific knowledge about the nature of the problem. The construction of expert systems 

is quite complex because it involves costs and time. 

The expert system developed in this thesis aims to assist doctors in the diagnosis of tropical 

diseases and answer the question "How to assist the doctor in the process of rapid diagnosis of 

tropical diseases and in the decision making of patients in the Hospital Provincial de Cabinda?”. 

The objective is to develop an expert system to assist the physician in diagnosing the most common 

tropical diseases, such as simple malaria, cerebral malaria, typhoid and tuberculosis, are diseases 

with a high mortality rate at Cabinda in particular and at Angola in general. For example, malaria is 

one of the major tropical parasitic diseases, with an incidence of more than 500 million cases per 

year worldwide. An expert system can be useful save the lives of many people affected by tropical 

diseases, especially in rural areas, where there are few or physicians to treat the sick. 

The province of Cabinda was chosen as a study area for the application of this prototype. A 

prototype developed using artificial intelligence techniques to help the doctor diagnose the disease 

from a series of questions and answers. An expert system has been developed in the field of 

artificial intelligence to help physicians rapidly diagnose patient symptoms and signs without 

requiring a supplemental check or laboratory examination but only with selected symptoms and 

signs. It is a system of interaction with the user, who created a special attention to the creation of a 

very accessible interface to be accepted by people without computer skills. The system is not 

subject to medical notification or to a cumulative notification by physicians to administer 

medications to each patient remaining unchanged. Based mostly on human memory because so far 

there is no other way of how to provide appropriate information or the different problems 

encountered by a doctor at all. 

The system also has a module explaining how, why and why not, and the concepts are 

presented whenever possible. 

It is important to recognize the collaboration that exists between the knowledge engineer and 

the human expert in several areas of knowledge. Despite the delay and effort to capture experiences 

and code in a computer program. Collaboration with the specialist was crucial to the success of this 

expert system. To this end, the human expert provided an extensive bibliography. 

The development of this system followed four phases. Phase I: was to solve the patient's 

problem using the conventional way without the help of the expert system. Phase II involved 

translating the patient's problem into standardized rules or statements and including an interface 

with experienced systems. Phase III: the contributions of the experts began to be translated in a 

computational language. Phase IV: the complete use of the system has started. 

The work was developed in 3 stages. In the first one, the data on tropical diseases, each with 

its symptoms, were collected from the professionals of the Provincial Hospital of Cabinda (Doctors 

and Nurses) through a questionnaire and debates. In the second, the artificial intelligence technique 

was used to construct the system, with a knowledge-based reasoning, an inference mechanism with 

two modes of reasoning back and forth. 

We used the Exsys Corvid tool, which is a library composed of eleven components that 

allowed the importation of basic knowledge and the realization of the inference process used as an 

alternative in the definition of production rules that formed the knowledge base of this application. 

In order to simplify and harmonize the points of view of software specialists, decision tables were 
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used, consisting of rules and actions for which all conditions or set of conditions must be met before 

a series of actions to be taken decision medical. And in the third, tests were performed with 

physicians and patients, which allowed obtaining results to verify and validate the system with 

Cohen's Kappa and draw great conclusions. 

In summary, the different results obtained in the implementation of the expert system with a 

sample of 296 patients in the Cabinda Provincial Hospital show the K value, moderate in simple 

malaria (k = 0.54), excellent in cerebral malaria (k = 0, 87), mean in typhoid and tuberculosis (K = 

0.39 and 0.28). The system validation criteria presented a good diagnostic index (k = 0.81-1.0) for 

moderate to severe malaria (k = 0.41-0.60) for simple and medium malaria (k = 0.21 -0.40) for 

typhoid fever and tuberculosis. These results are promising for the development of an expert system 

that assists physicians in the diagnosis of tropical diseases. The diagnostic adjustment levels 

provided by the system with the patients tested represented 73% of the sensitivity to tuberculosis, 

69% of typhoid fever, 94% of cerebral malaria and 77% of simple malaria, favoring a tendency of 

78% sensitivity. Thus, the developed system is valid, can be applied to improve the levels of 

assistance to doctors of the Cabinda Provincial Hospital in the diagnosis of tropical diseases that 

have victimized many people and can also be considered as a tool for future perspectives of 

development of other systems of decision support in the process of continuous improvement of 

health services in Cabinda. 

The thesis is structured in five chapters: in the first part, the introduction presented the main 

conceptual models of the expert systems and their authors, the position adopted or the choice made 

about them, problem, objectives, justification, population and sample, and the scientific method to 

solve the problem. 

The second chapter, the state of the art, presented the theoretical foundations of the main 

components of the specialized system model, where the proposed model was based on a 

knowledge-based system; Thus, the chapter dealt with the facts, based on rules and inference 

mechanisms that sought a brief idea of motivation at work, which sought to apply systems of 

knowledge based on technology and medicine. 

The third chapter has created decision tables and their use for making medical decisions, 

including their integration into the disease diagnosis process, to enable system analysts to eliminate 

inconsistencies and redundancies in each specific set of decision rules and to produce software 

Effective for the use of storage time and computer performance. 

The fourth chapter presented the results, validity and validation of the expert system, 

considering the two knowledge bases used and the comparison with other classifiers known in the 

literature. 

Finally, the main conclusions and the future lines of research are presented. 

 

Keywords: Expert system, Decision table, Tropical diseases, Medicine, Artificial 

Intelligence, Computer. 
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Abstract. The scientific conceptions of Canadian students from two different languages and 

cultures (French and English) aged 10 to 12 were identified to explore their ethnocentricity or 

universality. The results of a paper and pencil questionnaire show, on the one hand, that they mostly 

share the same conceptions of the concepts of speed and time. They also share the same conceptions 

about the operation of simple electric circuits in terms of current and voltage and the 

transformations of energies in a circuit composed of a battery, a bulb, and two connecting wires. 

The majority of the identified conceptions are erroneous compared to the scientific conceptions. 

These results show that their conceptions are similar and do not arise from cultural considerations. 

 

Introduction 
Science educators now have a consensus about the vital role of student views on phenomena 

that underlie the science concepts taught in school curricula. These views, developed in the absence 

of formal education, are integral to students' cognitive development. Many researchers assert that 

teaching, which does not take the pupil's point of view as a starting point, cannot arouse in him 

active participation, essential to the complex construction of scientific thought. These conceptions 

are rooted in language, culture, and everyday life, the meanings of which are socially negotiated 

(Solomon, 1993). However, we must admit that these conceptions are discontinuous with the 

scientific concepts which, with words sometimes similar and sometimes different, interpret reality 

according to parameters of a different order from ordinary life, thus creating epistemological 

obstacles. learning science (Bachelard, 1980; Tiberghien, 2003). Therefore, providing a pedagogy 

that, with the help of structuring activities, makes it possible to confront, support, and guide 

students in acquiring scientific explanations represents quite a challenge for dialecticians.  

On this subject, a body of research exists in industrialized countries, not industrialized ones, 

about the spontaneous conceptions of the children as for the scientific phenomena. Researchers 

infer that these spontaneous conceptions are similar across different cultures (Driver et al., 1994; 

Métioui & Baulu Mac Willie, 2015). Moreover, other researchers, from their work, infer on the 

contrary that these are subject to cultural differences (Kagan & Sanders, 2013). In the latter case, 

the research focused on the life and environmental sciences, while in the former, it was more on the 

physical environment. 

Despite studies carried out in several countries, systematic searches across different cultures 

are somewhat limited. Moreover, the development of this question is essential when children of 

different languages and cultures come together in the same school environment. Also, in the 

perspective of the globalization of knowledge, this issue is relevant since shedding light on this 

issue would ensure better-targeted science curricula and appropriate training for teachers to use 

pedagogical approaches that would give pupils a better chance of success. 

Goal 

The present work aims to identify children's 9 to 12-year-old conceptions about science 

concepts to explore their ethnocentricity or universality. The results of a paper-and-pencil 

questionnaire administered in two French-speaking and English-speaking Canadian provinces 

(Quebec and Nova Scotia) show that they mostly share the same conceptions of the notions of speed 
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and time. They also share the same ideas about the movement of electric current to explain the 

brightness of a light bulb and the energetic transformations in a simple electric circuit. We 

constructed paper and pencil questionnaires on 1. Speed, 2. Time; 3 Electric Current; and 4. Voltage 

in simple DC circuit. The questions were constructed based on studies carried out by several 

researchers worldwide. 

Note that their conceptions about the speed concept are similar. No student associates the 

word speed with the notions of distance and time; they use the words speed, time, and displacement 

indiscriminately. Many researchers (Piaget, 1946; Siegler & Richards, 1979; Canal, 1986; Zhou et 

al., 2000) notes in this regard that the qualitative operations carried out by children aged seven to 

eleven remain essentially insufficient to overcome all the elementary problems of movement and 

speed. For example, Canal (1986) demonstrates that French students aged 10 and 11 were confused 

between time-distance and time-speed. This conceptual difficulty arises from the common language 

of using expressions such as "Quickly the film will start in a few minutes" or "Hurry, we have a 

long way to go." 

Methodology 

We used a qualitative methodology to collect data. Thus, we constructed two paper and 

pencil questionnaires of sixty minutes duration, the first on the concepts of speed and time and the 

second on the connection of batteries and bulbs. Note that the questions developed consider studies 

carried out by researchers worldwide, as underlined above. 

Results 

The results of this exploratory study attest to striking parallelism between the spontaneous 

conceptions of children from two Canadian provinces (anglophone and francophone). Their 

interpretation can take both the studied themes (speed, time, connection of bulb and battery, and 

energetic transformations in a simple electrical circuit) and the cultural environment in which these 

conceptions are similar.  

Note that the answers to the subject of speed, time and distance are based on similar 

explanatory systems. No student associates the word speed with the notions of distance and time; 

they use the words speed, time, and displacement indiscriminately. Students refer to a wide variety 

of aspects of daily life to explain what time means to them. There is a parallelism between their 

conceptions despite their cultural diversity. They are probably related to a similarity of the 

environments in which these students find themselves. 

On the one hand, the technical object represented by the simple electric circuit is an 

apparatus with similar symbols (a battery with the sign + and - on its terminals, a bulb with a 

filament inside connected to the bulb's terminals conductors) regardless of the language. On the 

other hand, most of the students interviewed live in an urban or rural environment in the same 

country, so the technological level is such that they recognize these technical aspects present in their 

culture.  

Also, we use everyday language expressions such as "turn off the light" instead of « open 

the switch to extinguish the light. ». Also, in electricity, we speak of "consumption of electric 

current" instead of energy." (e.g., we consume a lot of electricity during winter). This common 

language is not appropriate compared to scientific language (IDEASINHT, 2017; Métioui & 

Trudel, 2018): 

“In the study of Psychology, there is a separation between everyday psychological language 

and scientific language. The difference in these two modes of language stems from the scientific 

conception of term-meaning and the layperson’s conception of term meaning. Indeed, there is a 

separation between the two, and many do not realize it because common sense psychology is 

composed of our natural intuitions about ourselves and others.” (IDEASINHT, 2017.  

Limits of the present research and didactic impacts 
In the context of the globalization of knowledge, it would be relevant to develop 

comparative research on the conceptions of students from different countries and different cultures 

about the concepts underlying the physical, chemical, and biological phenomena which were not 

studied in this research to identify which views are shared and which are not. It would also be 
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necessary to identify the conceptions of students coming from regions where modern technology is 

not predominant about the concepts studied in this research (speed, time, and operation of electrical 

circuits).  

Such work would make it possible to grasp better the dialectical relationships which link the 

students' naive conceptions (Tiberghien, 2003) and those commonly accepted by the scientific 

community. These studies allow us to understand if: 1. The pupils' reasoning is sequential or causal; 

2. Their conceptions are undifferentiated (current, electricity, power); 3. Their conceptions are 

dependent on the context, and 4. There is a predominance of specific designs.  

The students have difficulty explaining the principal functionality of a simple circuit 

consisting of a battery and a light bulb. The principles underlying its operation indicate specific 

educational interventions if we want to help the student transform their erroneous conceptions into 

scientific thought. For example, in the case of electrical circuits, it is a matter of fully understanding 

the complex notions of current and voltage.  

This construction requires significant intellectual effort on the student's part and takes time 

to establish itself stably. On this subject, let us remember the conceptual difficulties encountered by 

scientists in the development of dynamic electricity (Bensghier & Closset, 1993). However, these 

are the cognitive tools sought in the context of the increasing complexity and globalization of 

scientific knowledge. 
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Abstract. Purpose– Human resource management is regarded as one of the success factors 

in small to medium enterprise (SME) competence because it assists them in increasing their 

business productivity. Human resource management has been shown to be critical for green 

competitiveness because it allows for quick responses to a volatile market. To cover all aspects of 

sustainability: people, economics, and the environment, a new interpretation must be paralleled. 

Research methodology – The PRISMA-SCR (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews) method was used to gain a better understanding 

of relevant terminology, core concepts, and key items to report for scoping reviews. 

Findings – The results of this research highlight the positive influence of Sustainable Human 

resources management on SME’s green competitiveness. 

Research limitations – Researching the SME’s in the MENA region  limits the possibility of 

generalizing the results to other types of business sectors as well as other geographical areas. 

Practical implications – The research findings have practical value for SMEs because this 

study examines the concept of human resource management as it influences green competitiveness, 

which has an impact on organizational performance. 

Originality/Value – This study looked into one of the few studies in the Mena region 

business sector that looked into the drivers of green competitiveness, which is the modern version 

of HRM known as Green HRM. 

Keywords: Green competitive advantage, Green competitiveness, sustainability, sustainable 

management, human resources management,. 
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Abstract. The article examines the relationship between established terminology, names 

internationally recognized concepts that define contemporary art trends, and their interpretation in 

the socio-cultural aspect. The text tries to comprehend the pan-European perspective of the 

development of innovative practices in contemporary Bulgarian art 
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The development of neoconceptualism as an artistic method is associated with the 

development of hypermodernism as a mental attitude, as well as postmodernism as a "mindset" 

(Eco) associated with the artistic method Conceptual period between the 1980s and 1990s can be 

considered the beginning of hypermodernism in Europe and the United States. 

Since the development of the country could not take place in isolation, hypermodernism, as 

a mentality and mentality, sucks Bulgaria. Processes characteristic of the postmodern, and some of 

them hypermodern situation, such as "disappointment" of the world, space reduction, globalization, 

revival of locality, development of cyberspace, decentralization and elimination of hierarchy, 

fragmentation of "I", "debt decline" (Lipovetsky), dehumanization, modification of social space in 

aesthetics, deconstruction, simulacrum, "uncertainty" in art, citation, collage, eclecticism, pluralism, 

relativism, utilitarianism, individualism, etc. cannot pass us by, because it is a question of spiritual 

climate. The main characteristic of postmodernism - the simulacrum, is a symbol of both social 

space and Marxist aesthetics. Instead came simulacra of reality, and culture - the idea of 

culture. Summary: This article is devoted to the socio-cultural connections of Bulgarian 

contemporary art in the context of European contemporary and contemporary art. The object of 

analysis is the social situation and social sentiments that influenced the new arts of the late XX 

early XXI century to European traditions. The artistic attitudes and processes that emerge in the 

country are largely borrowed from Western culture, and the adaptation and formulation of concepts 

such as "modernism", "avant-garde", "non-traditional art forms", "contemporary art", "happening" 

and so on. problems for Bulgarian art critics in their use and application in the theory and critique of 

art. The historical view is the basis for the formation of artistic processes and also considers the 

socio-political environment in which they are created, traditionally the theme of the artist's place in 

social reality. It is important to know about the interrelationships between the Bulgarian and 

European cultural processes in order to explain the reasons and the initial local achievements 

formulated in terms of alternative and contemporary art in the country.           

Redefining meaning: "contemporary" and "contemporary" art. There are a number of 

inconsistencies in the overall historical picture regarding the use of Western terminology, the 

continuity of which is often difficult to adapt to the regional context. An example of this is the term 

"contemporary art", which originated in the days of industrialization as a reference to modern art of 

the second half of the nineteenth century. Charles Baudelaire presents his ideas of "modern" art, 

using the word "modernity" as a concept. Its characteristics that ensure its existence as a term are 

generally accepted. Consensus on the use of "contemporary art" in the European paradigm and a 

debate on "contemporary" art are possible. Interestingly, in our country, the problem name was 

"modern" and not "modern". Until the 80s of the XX century in Bulgaria almost no writing about 

contemporary art - neither in the period before World War II, nor after it. Art in the new political 

situation is "modern". "Contemporary" is also an art in other countries with communist rule. Dmitry 

Avramov was the first in our country to present "contemporary art" in the Western European 

cultural paradigm. The division is insurmountable at this stage - "contemporary art" is "Western", 

and Bulgarian is called mostly "bourgeois" or "modern". In the late 1980s, Bulgarian art critics 
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faced the constant problem of how to call current artistic processes "unconventional" or 

"unconventional." In "Introduction to Contemporary Bulgarian Art 1982 - 2015" Diana Popova 

shares that the argument in favor of "non-traditional forms", because it is art created with the help 

of means of expression and materials that are different from the usual. This term was used until the 

first half of the 90s of the twentieth century, when it was replaced by a more universal - 

"contemporary art". Definitions such as "avant-garde" and "avant-garde" are actively used, which, 

although not historically synchronous with the generally accepted world chronology of the concept, 

but also very accurately determine the place of new trends emerging in the modern world. Bulgarian 

logic. From the point of view of the art critic, the semantic substitution of terminology is incorrect, 

and the difference between "modern" and "modern" art is significant. The question of what is 

"modern" and what is "modern" remains relevant today. However, is such a practice noticeable in 

the Western European cultural world? Former director of MUDAM (Museum of Contemporary Art 

in Luxembourg) - Enrico Lungi, commented in 2009 in an interview with the newspaper "Culture" 

the reasons for reformulating the semantic definition as a prerequisite for facilitating public 

terminology and change in the political situation of the museum. Because of the heated debate, they 

say, "Okay, let's call it the Museum of Contemporary Art." Because it was clear that people would 

be less afraid. When you say "Museum of Contemporary Art," everyone starts asking, "Okay, what 

are we going to put inside?" And when you say "Museum of Contemporary Art," people say, "Oh, 

it's contemporary art, well, we know that it was a really political move." The study of the concepts 

of "centrality and peripherality" of art in the 80-90s in Bulgaria is still relevant and can be 

associated with the processes of the early XXI century in terms of social and political differences 

with the so-called modern Western world after the changes the collapse of the totalitarian regime. In 

his book "Avant-garde and norm" Svilen Stefanov considers the problem of innovation in Bulgarian 

contemporary art, associated with the relevant stages, known by different names, such as "avant-

garde" and "non-traditional forms", "conceptualism", "neoconceptualism", etc. . "The attempt to 

erase the cultural differences between the two systems is based on the perception of examples of 

Western art, as opposed to the local late totalitarian order. Such a "Western" orientation is the 

logical result of the collapse of the entire system of totalitarian regimes in Eastern 

Europe. Especially after 1989, the idea of change was caused by a sharp feeling of being in a 

peripheral situation in relation to the "center", whose value system is represented by completely 

different principles. " It should also be noted the contribution of P. Piotrovsky, who emphasized the 

interest in the topic and analyzing this phenomenon, defines it as the presence of "provincial 

centers" (centers of provincialization). From the point of view of art, he believes that such 

terminology is quite invalid. Generally speaking, everything is a periphery, the center does not 

exist, because everything is created in a certain context. When we talk about conventional 

narratives, we must think about what they mean and for whom, and logically conclude that the 

center is interesting for its periphery. Although the words "periphery" and "border" have very 

similar meanings, Piotrowski believes that the use of the latter (margins) in this case is more 

appropriate. He sees the periphery as a territory that is abroad, while in the second concept the 

artistic processes are located at a distance, but still fit into the contour of the main context. The term 

"periphery" is not relevant to the topic and does not reveal its problems. Despite his attempt to 

define this phenomenon, he believes that the opposition between the center and the "marginal zone" 

is currently irrelevant, and therefore suggests using the term "provincial centers" as relevant to the 

current situation. "Artists were taken very seriously in the GDR [German Democratic Republic - 

approx. ed.), whether they were popular or not, says Sieghard Gille, one of three professors who 

teach painting at the Leipzig Academy. - After the fall of the Wall, artists had to fight to be taken 

seriously. Under a regime that strictly controlled public information, painting could be a means of 

propaganda or dissent; in both cases it was a powerful force. Socio-cultural and political aspects of 

artistic processes and trends and their impact on contemporary Bulgarian art Despite the different 

periodization, the local scene has its own characteristics that determine its individual 

development. The political and social environment in the country creates the preconditions for the 
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emergence of atypical for other areas of fine arts with their species and genre divisions, which 

determine our cultural identity and value distinguish us from other countries in the Western world. 

Cultural Connections of Bulgarian Contemporary Art in the Context of European Modern 

and Contemporary Art Totalitarian domination and the accompanying social situation in our recent 

past create preconditions for the development of other, not so typical for Western Europe genres 

that distinguish contemporary Bulgarian art and at the same time. time to build your regional 

image. At the same time, there is a certain similarity and parallel development with the East Slavic 

states, which significantly influence the local context. Along with political circumstances, linguistic 

closeness with our western neighbors is also important, which undoubtedly facilitates 

communication. According to Svilen Stefanov, there are similarities in different countries of 

Eastern Europe, but in the development of their alternative trends can be found inconsistencies. The 

countries east of the Berlin Wall cannot be considered as a homogeneous whole, as they are divided 

into Central and Eastern Europe, the Baltics and the Balkans. The situation in Central Europe, due 

to its artistic traditions and geographical location, is as close as possible to Western liberalism. In 

the minds of Eastern European artists, the world of art is divided into two halves - local 

conservative practice, and on the other hand, "real" contemporary art, which is the priority of 

normal societies and artists. At the same time, cultural "evils" are accompanied by various forms of 

cautious traditionalism. Moments of rupture alternate with periods of cultural adaptation. It is 

characteristic of Bulgarian art to generate structures located in the middle position in relation to 

competing old and new ideological models. Intermediate positions soften the gap and form new 

regional paradigms that, by the logic of the cultural periphery, can be surprisingly long-

lasting. "Peripheral" society is lagging behind again, and its most progressive representatives are 

forced to make another attempt to catch up with the cultural compression. The constant overtaking 

of the external model and its simultaneous adaptation through the phenomena of "intermediate 

culture" dooms the new and modern Bulgarian art to a self-sufficient constant state of imbalance 

and anxiety. The situation in contemporary Bulgarian art is largely the result of specific historical 

processes. A crucial role in the development of our culture is played by the temporary interruption 

of the processes that determine its development. The idea of the existence of pauses in the historical 

path of local culture is not new and is constantly interpreted by Bulgarian and foreign 

researchers. French art critic Pierre Restoni formulated the situation in Bulgarian art in 1996 as a 

"shift in time". Numerous studies in the field provide an opportunity to interpret the art of the early 

XXI century as a logical cultural product of many previous chronological pauses and delays. In a 

conversation with Tony Nikolov, the director of the Georges Pompidou Center, Bernard Blisten, 

noted that, according to his observations, Bulgarian art has "shifted" in time compared to Western 

European art by about thirty years. Over time, the evolutionary framework is shrinking, and it can 

be argued that at the moment the boundaries are almost flat. 

CONCLUSION 
One of the most characteristic features of European culture is that it periodically experiences 

certain upheavals. The Spanish philosopher Jose Ortega y Gasset, one of the doyens of the concept 

of a modern united Europe, believes that European integration, no matter how complex and 

accompanied by crises, is a process with the future, because behind this process there are 

thousands. - year of European history. However, this means that, unlike other great historical 

cultures, it is not closed or encapsulated. In his book "Europe and the Idea of the Nation" he shares, 

"that Europe as a society existed before the emergence of European nations", and that "European 

man has always lived simultaneously in two historical spaces, in two societies - one not so densely 

but widely, Europe ; another, denser, but territorially more limited, territory of each nation or 

narrow districts and regions that precede today's great nations as special forms of society. This is 

very important because it contains a code for understanding our medieval history, for clarifying 

military and political actions, the creation of thought, poetry and art in those centuries. In all 

historical times there were peoples who stood on the highest cultural step and whose culture was 

perceived as a measure of the cultural state of other societies. The very name Europe has become 

synonymous with cultural land, and those who have not reached the cultural level of the peoples of 
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Western Europe are usually difficult to perceive as carriers of "high European culture." It is 

generally accepted that the West pays less attention to Eastern Europe, except for Russia, and all 

processes are explained throughout its history. From this we can conclude that historically our 

socio-cultural burden is quite determined, and the additional consequences of the post-totalitarian 

situation to some extent determine our sense of social isolation and strengthen the notion of 

centrality and peripherality, of pronounced cultural backwardness. Bulgarian art of the beginning of 

the XXI century somehow hereditarily perceives and continues the idea of leaving the closed 

territory. The local situation creates many misunderstandings and a complete misunderstanding of 

the transformations of the artist's social role, and art history logically seeks answers to questions 

posed in the past. And although the art of the XX-XXI centuries is politicized, it can not be 

considered as an element of each individual cultural model, without taking into account the specific 

relationships for which it arises. The relationship between the structure and genesis of the system is 

its spatio-temporal continuum. In conclusion, I would like to quote the director of the Georges 

Pompidou Center, Bernard Blisten, in an interview with Kultura magazine: “We want to add works 

from Bulgaria to our collection. The world of art is a world of complicity. This world would not 

exist without connections between people who believe that it is important to know the creators of 

our time. 
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This topic is little studied in the wide mathematical literature. Earlier the author gave the 

definition of critical points of 1 and 2 orders. Recall that the 1st order critical point is the point at 

which the 1st (ordinary) derivative is zero or does not exist, that is, it is an ordinary critical point, 

and the 2nd order critical point is the point at which 2nd derivative (derivative of the derivative) is 

zero or does not exist. 

Let us first recall the Third rule of sufficient conditions for the existence of extrema 

(maxima and minima) of functions, that is, the study of extrema of functions using higher 

derivatives: 

1. If the first nonzero at the critical point of the 1st order derivative of higher order has 

an even order and is positive, then this critical point is the point of the local minimum of the 

function, that is, it is the point at which the decrease of the function is replaced by its increase; 

2. If the first nonzero higher-order derivative at the critical point of the first order has 

an even order and is negative, then this critical point is the point of the local maximum of the 

function, that is, it is the point at which the increase of the function is replaced by its decrease; 

3. If the first nonzero higher-order derivative at a critical point of the first order has an 

odd order, then this critical point is not at all a local extremum point of the function, that is, it is a 

point at which the character of monotonicity does not change. 

Further, by analogy, we formulate the Third rule of sufficient conditions for the existence of 

inflections of functions, that is, the study of inflections of functions using higher derivatives: 

1. If the first nonzero higher-order derivative at the second-order critical point has an 

odd order and is positive, then this critical point is the inflection point of the function, at which the 

downward concavity of the function is replaced by its upward concavity; 

2. If the first nonzero higher-order derivative at the second-order critical point has odd 

order and is negative, then this critical point is the inflection point of the function, in which the 

upward concavity of the function is replaced by its downward concavity; 

3. If the first nonzero higher-order derivative at the second-order critical point has an 

even order, then this critical point is not at all an inflection point of the function, that is, it is a point 

at which the nature of the concavity does not change. 

Example. Explore the inflections of the function f(x)=2x6–3x5–30x4+10x-5 using higher 

derivatives. 

Solution. f ʹ (x)=12x5-15x4-120x3+10 => f ʺ (x)=60x4-60x3-360x2. 

Let us equate the second derivative to zero and find the roots of the resulting equation, 

which are thus the critical points of the second order: f ʺ (x)=0 => 60x4-60x3-360x2=0 => 60x2(x2-

x- 6) =0 =>  

 x1=-2; x2=0; x3=3 - these are critical points of the second order. 

   Now let's move on to finding higher-order derivatives and calculating them at the found 

critical points of the second order: f ʹʹʹ (x) = 240x3-180x2-720x=60x(4x2-3x-12);  

f ʹʹʹ(-2)=60·(-2)ˑ(4ˑ(-2)2-3ˑ(-2)-12)=-120(4ˑ4+6-12)=-120(16+6-12)=-120ˑ10=-1200<0,  

that is, the first nonzero derivative at the point x = -2 has an odd (third) order and is 

negative, which means that the point x = -2 is an inflection point at which the upward concavity of 

the function changes to its downward concavity; 

f ʹʹʹ (0) = 60ˑ0ˑ(4ˑ02-3ˑ0-12) =0ˑ (0-0-12) =0, that is, further it is necessary to calculate the 

higher derivatives at the point x = 0 until the difference from zero: 
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f IV (x)=720x2-360x-720=360(2x2-x-2) => f IV (0) =720ˑ02-360ˑ0-720=0-0-720=-720, 

that is, the first nonzero derivative at the point x = 0 has an even (fourth) order, which 

means that the point x = 0 is not an inflection point of the function; 

f ʹʹʹ (3) = 60ˑ3(4ˑ32-3ˑ3-12) =180(4ˑ9-9-12) =180(36-9-12) =180ˑ15=2700>0, 

that is, the first nonzero derivative at the point x = 3 has an odd (third) order and is positive, 

which means that the point x = 3 is an inflection point at which the downward concavity of the 

function changes to its upward concavity. 
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The vast majority of students do not digest the topic of trigonometric inequalities. The 

author of this article proposes a method for deriving analytical formulas for solving the simplest 

trigonometric inequalities using the monotonicity (increasing and decreasing) of the corresponding 

trigonometric functions. 

   In this article, we will consider the following simplest trigonometric inequalities: 

1. sin x > a,                    2. sin x < a,                      3. cos x > a,                       4. cos x < a. 

Hereinafter       -1<a<1. 

Such inequalities are usually solved using the trigonometric circle or using graphs of the 

simplest trigonometric functions y=sin x and y=cos x. 

1. First, consider the simplest inequality sin x>a. 

The function increases in the aggregate of IV and I quarters of the trigonometric circle, that 

is, in the right trigonometric semicircle.  It is also known that the range of the function y=sin x is 

equal is a closed interval [-1;1], and the range of the function y=sin-1 x is a closed interval [−
𝜋

2
;

𝜋

2
]. 

Compose the system of inequalities: 

 

{
𝑠𝑖𝑛𝑥 > 𝑎

−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤ 1
=> {

𝑎 < 𝑠𝑖𝑛𝑥
−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤ 1

=> 𝑎 < 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤ 1 => 

 

=> sin−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ sin−1 1 + 2𝜋𝑘 => sin−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘. 

 

The function y=sin x decreases on the aggregate of II and III quarters of the trigonometric 

circle, that is, this aggregate is not the range of the function y=sin-1 x. If the roots of the equation sin 

x=a in the right trigonometric semicircle are sin-1 a+2𝜋𝑘, then in the left semicircle the roots of the 

equation sin x=a will be (𝜋- sin-1 a) +2𝜋𝑘. Then we will have: 

                                   𝑎 < 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤ 1 => (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 > 𝑥 ≥
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘 , or  

                                                
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘. ≤ 

Combine the results: 𝑥 ∈ (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘; 
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘] 𝑈 [

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘) = 

                                                         = (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 ; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘). 
So we have: 

                   1.           𝑠𝑖𝑛𝑥 > 𝑎 => 𝑠𝑖𝑛−1 𝑥 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘   . 

 

2. Then consider the simplest inequality sin x<a. We act similarly to point 1. In the 

right trigonometric semicircle, the function y=sin x increases: 

 

{
𝑠𝑖𝑛𝑥 < 𝑎

−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤ 1
=> −1 ≤ 𝑠𝑖𝑛𝑥 < 𝑎 => 𝑠𝑖𝑛−1(−1) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 

                        

                     => − 𝑠𝑖𝑛−1 1 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 , since the function y=sin x is odd 

                                                =>−
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘. 

In the left trigonometric semicircle, the function y=sin x decreases: 
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−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛𝑥 < 𝑎 => 𝑠𝑖𝑛−1(−1) + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 => 

=> − 𝑠𝑖𝑛−1 1 + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 => 

−
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 => (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ −

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘. 

 

Let us combine the results obtained, while keeping in mind that the right boundary of the 

interval must be greater than its left boundary, and for this, the value 2𝜋 must be added to the 

obtained right boundary, since the roots of the equation sin x=a differ with an accuracy of 2𝜋 at the 

same point of the trigonometric circle: 

 

𝑥 ∈ (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘; −
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘] 𝑈 [−

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘; (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘) = 

= ((𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘; (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘). 
So we have:  

                    

2. 𝑠𝑖𝑛𝑥 < 𝑎 => (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 . 

 

   3. Further consider the simplest inequality cos x>a.  The function y=cos x decreases on the 

aggregate of the I and II quarters of the trigonometric circle, that is, in the upper trigonometric 

semicircle. It is also known that the range of the function y=cos x is the closed interval [-1;1], and 

the range of the function y=cos-1x is the closed interval [0;𝜋]. Let's compose the system of 

inequalities: 

 

{
𝑐𝑜𝑥 > 𝑎

−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≤ 1
=> {

𝑎 < 𝑐𝑜𝑠𝑥
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≤ 1

=> 𝑎 < 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≤ 1 => 

 

=> 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 > 𝑥 ≥ 𝑐𝑜𝑠−1 1 + 2𝜋𝑘 => 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 > 𝑥 ≥ 0 + 2𝜋𝑘 => 

=> 0 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘. 
 

The function y=cos x increases on the aggregate of the III and IV quarters of the 

trigonometric circle, that is, in the lower trigonometric semicircle. But this set is not the range of the 

function y=cos-1 x. If the roots of the equation cos x=a in the upper trigonometric circle are cos-1 

a+2𝜋𝑘, then in the lower semicircle the roots of the equation cos x=a will be (-cos-1a) +2𝜋𝑘. Then 

we will have: a<cos x≤1 => -cos-1 a+2𝜋𝑘<x<0+2𝜋𝑘. Combine the results: 

 

𝑥 ∈ (−𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘;  0 + 2𝜋𝑘]𝑈 [0 + 2𝜋𝑘; 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘) = 

= (− 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 ; 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘). 
So we have:  

 

                  3.   𝑐𝑜𝑠𝑥 > 𝑎 => −𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘   . 

 

4.   Finally, consider the simplest inequality cos x<a. We act similarly to point 3. In the 

upper trigonometric semicircle, the function y=cos x decreases: 

 

{
𝑐𝑜𝑥 < 𝑎

−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≤ 1
=> −1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑥 < 𝑎 => 

𝑐𝑜𝑠−1(−1) + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1 1) + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 

=> (𝜋 − 0) + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ 𝜋 + 2𝜋𝑘. 
In the lower trigonometric semicircle, the function y=cos x increases: 

 

−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑥 < 𝑎 => 𝑐𝑜𝑠−1(−1) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < − 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 

=> (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1 1) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < − 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 
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=> (𝜋 − 0) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < − 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 => 

=> 𝜋 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < − 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘. 

 

Let us combine the results obtained, while keeping in mind that the right boundary of the 

interval must be greater than its left boundary, and for this, the value 2𝜋 must be added to the 

obtained right boundary, since the roots of the equation cos x=a differ with an accuracy of 2𝜋 at the 

same point of the trigonometric circle: 

 

𝑥 ∈ (𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘;  𝜋 + 2𝜋𝑘]𝑈 [𝜋 + 2𝜋𝑘; (− 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘) = 

= (𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 ; (− 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘). 
 

So we have: 

 

             4.              𝑐𝑜𝑠𝑥 < 𝑎 => 𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (−𝑐𝑜𝑠−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘      .  
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Milk is rich of nutrients beverage and immunological protection factors vital for the young 

mammals. The milk contains water-soluble vitamins, lipids with liposoluble vitamins, also 

carbohydrates – mainly lactose, proteins and minerals [1, 2]. There are different conditions that lead 

to milk avoidance, like lactose intolerance, teste, and lifestyle choice. Black and colleagues [3] 

reported that long-term avoidance of cow milk was associated with small stature and poor bone 

health in growing children (from 3 to 10 years-old). Also, it was proved that lower milk 

consumption of women during their childhood and adolescence had lower calcium for their bone 

formation and greater risk of fracture in adulthood [4]. There are some researches about milk 

consumption and dental health. There are no unambiguous and categorical evidences about 

cariogenic potential of the milk for human. It has been suggested that milk is cariostatic due to 

casein glycomacropeptide and casein phosphopeptide, and some other proteins with immunity-like 

functions [5]. Consequently, there is a need for research in this direction to prepare accurate dietary 

proposals for patients in dental clinics.  

The connection between consumption or avoidance of milk and oral health status could be 

observed by using clinical methods and laboratory experimental models. The aim of this study was 

to choose methods which were quantifiable, objective, and easy to apply for evaluation of potential 

changes of oral hygiene status after consumption of milk.  

The protocol of the observational study was intended for clinicians. The protocol had easy to 

follow steps to and reduces the subjective factor of every different dental doctor. In the literature, a 

lot of indices for assessment of oral hygiene are described. Choosing an objective index which was 

easy to be recorded referred to Full Mouth Plaque Score (FMPS) index which filled all the criteria 

[6]. On the other hand, an important marker for oral health status changes was the pH level of 

saliva. Lowering the saliva pH levels increases the demineralization of the enamel and risks for oral 

diseases [7]. 

The clinical protocol for dental doctors involved FMPS indexes and simply calculation of 

the percentage of plaque positive tooth surfaces. For the convenience of the dentist, disclosing 

method was used. Coloration of the teeth allowed the dental doctors to distinguish the presence of 

dental plaque on the tooth surfaces before the following detail examination [8]. The protocol also 

contained pH measurement method including litmus paper (pH 5.4 – 10.0) and color scale for the 

results [9]. All of the data was entered and stored in a corresponding individual clinical card. The 

statistical significance of the obtained results will be determined after the study trail. 

Creating a research plan, clinical protocol and individual clinical card is useful for future 

researches on the connection between oral health and milk consumption. 
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Entrepreneurial activity today requires new approaches in the formation and implementation 

of strategies for its development, which in the context of general macroeconomic instability is of 

particular relevance and requires an effective solution. Among these issues, the most acutely traced 

problems associated with changes in the marketing policy of enterprises, focused on the search and 

implementation of unconventional solutions. A special place in this process is given to 

benchmarking as a “regular assessment of the quality process and business processes, along with 

comparison with the benchmark partners, will drive continuous improvement” [1, p. 342]. 

Benchmarking is the process of identifying, researching, borrowing and adapting the best 

practices of enterprises in one industry, as well as enterprises in other industries, for the purpose of 

development. Scientists view it as an effective marketing technology. After all, benchmarking is an 

effective tool for determining the position of an organization in comparison with similar ones. 

Competent adoption of the experience of successful companies and the introduction of the best 

methods of work in the practical activities of the enterprise allows you to reduce costs, increase 

profits, optimize the choice of strategy, sell competitive products both in the domestic market and 

internationally” [2, p. 90]. 

The main stages of benchmarking as an effective marketing policy tool are: 

1. Determination of the benchmarking object. At this stage, the needs of the enterprise for 

changes, modernization are established; analysis and assessment of the efficiency of the enterprise 

is carried out; highlights the main operations that affect the result of the enterprise, as well as the 

method of quantitative measurement of characteristics. 

2. Choosing a benchmarking partner. It is necessary to determine whether the benchmarking 

will be external or internal; a search is made for reference enterprises; contacts are established with 

these enterprises; the criteria by which the assessment and analysis will be made are formulated. 

“Collaboration and cooperation across industries and between companies are increasingly seen as a 

way to achieve enhanced capabilities centred on novel innovations and increased value creation” 

[3]. 

3. Search for information. You need to collect information about your enterprise and 

benchmarking partners. For this, both primary and secondary data are used. The information 

received must be comprehensively verified. 

4. Analysis. The information obtained is classified, systematized, the method of analysis is 

selected, the degree of achievement of goals and factors determining the result is assessed. 

“Looking at the successful quality processes enables us to see where and how we can improve our 

own quality improvement process” [1, p. XXV]. 

5. Implementation. Development of an implementation plan, control procedures, assessment 

and analysis of the implementation process. Ensure that the changeable processes achieve high 

efficiency. “Looking at the good practices of other companies is one of the first steps in creating the 

vision of the company you want to be” [1, p. 24]. Thus, benchmarking can be considered as one of 

the most important areas of strategically oriented marketing research. 

That is, “the content of benchmarking consists of identifying differences in comparison with 

an analogue (reference), determining the reasons for these differences and identifying opportunities 
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for improving the benchmarking object. Its goal is to improve business and increase 

competitiveness. The achievement of the goal occurs due to the solution of the following two tasks: 

measuring one’s own performance and comparing indicators with others; learning and applying the 

best practices of others in their organization. The benchmark can be either a competing company or 

any enterprise in Ukraine or in the world” [4]. 

The use of benchmarking in the development of marketing policies in enterprises, in fact, 

consists of the implementation of four sequential actions: 

1. Understanding the details of your own business processes. 

2. Analysis of business processes of other analogous enterprises. 

3. Comparison of the results of their own actions with the results of the companies under 

consideration. 

4. Implementation of the necessary changes to reduce the backlog. 

In the process of shaping marketing policy, the experience of leading companies operating 

in the market is important, since it can help in determining the strategic direction of development 

and facilitate the allocation of limited resources of the enterprise. Because the knowledge of leading 

companies’ working methods and customer needs obtained in the process of benchmarking is 

important information necessary for the development of the enterprise. After all, focusing on 

reliable and proven experience helps to reduce risk, allows businessmen to avoid many mistakes, to 

lower the monetary costs associated with gaining their own experience. 

The use of benchmarking in marketing planning ensures that the basic requirements of the 

marketing environment and buyers are taken into account when developing marketing policies. The 

goals, objectives and principles of industrial enterprises, depending on the mission of the enterprise, 

can be determined by the results of benchmarking. 

When developing a marketing policy, it is necessary to study and analyze how the company 

is adapted to market requirements and what needs to be done to improve its performance. That is, 

the primary problem is to change the internal activities of enterprises in accordance with the 

requirements of the market. Only after researching and studying the internal environment of the 

enterprise it is advisable to apply benchmarking. Since the introduction, adaptation and 

implementation of the experience of leading companies in some cases may be impossible due to the 

lack of the minimum required level of provision of material, financial or intellectual resources. 

The procedure of benchmarking analysis in marketing is carried out in several stages – 

preparatory, direct comparative analysis, development of an enterprise development strategy based 

on the results of benchmarking and monitoring the implementation of the change implementation 

process. 

Benchmarking is implemented as a development consisting of a certain sequence of stages. 

Each stage implies the application of the appropriate methodology and implementation techniques, 

analysis and use of the information base. In order to rationally choose the areas of activity, the 

volume of the necessary resource base and create relationships between the areas of its activity, the 

entrepreneurial structure must clearly understand the strategic features of the development of the 

industry in which it operates. Consequently, at the first stage of benchmarking, an industry analysis 

should be carried out, examining the degree and characteristics of competition in the market, the 

behavior of customers and the nature of the behavior of suppliers of critical resources, barriers to 

market entry, mobility and adaptability of production processes. By means of industry analysis, the 

reasons for the deviations of the indicators of the investigated enterprise are revealed. The next 

stage involves a detailed study of market competition. First of all, it analyzes how important the 

direction of business is for a competitor, its volume of resources and the necessary funding for the 

development of the chosen direction. 

Having identified the most profitable market segments and assessing your own competitive 

advantages, you should choose a role model. “To achieve the most effective results in a short time, 

benchmarking experts advise not only to find such organizations and accumulate data on their 

activities, advanced management decisions, but also to establish contacts with them. After the data 

is collected, analyzed and classified, the feasibility of achieving the goal and the factors influencing 
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the result are assessed. At the next stage, a plan is developed, the purpose of which is to achieve 

high efficiency of changing processes” [5, p. 147-148]. 

Consequently, the use of benchmarking tools in enterprises in a rapidly changing market 

environment and makes it possible to effectively implement marketing policies. The latter should be 

based on an analysis of the strengths and weaknesses of the enterprise, the development of strategic 

guidelines based on the experience of leaders to eliminate the lag and reach leading positions, 

improve business processes, which will increase the efficiency of resource use and obtain the 

desired results. 
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What is the connection between the melancholy and the gallbladder? And what’s the 

conjunction between the womb and the medical condition called hysteria? Or what links the 

schizophrenia with the diaphragm? And what is the relation between the glands and the lymphatic 

system?  

Once we only scratch the surface of the amazing World of medical terminology we can 

already find ourselves in a depth of words and phrases, used by the ancient physicians to describe 

the human anatomy, to name thousands of conditions and symptoms. Most of these words were 

notions of surrounding objects or verbs meaning activities in everyday life. Others are abstract 

conceptions. However, there’s a number of terms used because of misunderstanding or wrong 

conception. In this short study I will analyze some of these terms and the way they apply in modern 

medical vocabulary.  

The first case is one, which peculiarly relates the melancholy with the gallbladder, and 

originates from a remarkable ancient theory. Hippocrates from the island of Kos (c.460-c.370BC) 

known as “The Father of Medicine” is usually credited with the formulation of the humoral theory. 

However, we know that Alcmeon of Croton, who lived earlier (c.540-500BC) theorized the idea of 

body fluids as well. According to other authors the idea of the fluids and their balance in human 

body probably appears even earlier in Egyptian medicine or Mesopotamia. 

This is how the treatise “On the Nature of Man” attributed to Hippocrates describes the 

theory: 

“The Human body contains blood, phlegm, yellow bile and black bile. These are the things 

that make up its constitution and cause its pains and health. Health is primarily that state in which 

these constituent substances are in the correct proportion to each other, both in strength and 

quantity, and are well mixed. Pain occurs when one of the substances presents either a deficiency or 

an excess, or is separated in the body and not mixed with others.”[1] 

The humoral theory, also called humorism or humoralism, was later adopted and developed 

by Greek and Roman physicians. The theory dominated during the Middle ages when it was first 

criticized by Andreas Vesalius (1514-164) and was finally abolished in the middle of 19th century.  

As a matter of fact, the practice of bloodletting, still widespread in 19th century, was based on the 

belief of the balance of human fluids. 

One of the essential liquids is the so called black bile (melaina chole). Until the 18th century 

doctors assumed that melancholic conditions appear due to an excess of that fluid, known as "black 

bile". 

Between the late 18th and 19th centuries, melancholia was a common medical diagnosis. In 

contemporary psychiatry, the term “melancholic depression” is recognized as feature of major 

depressive disorder or bipolar disorder. On the other hand, the element chole refers to both bile and 

gallbladder, and it’s a combining term for number of symptoms, conditions and diagnoses. For 

example, cholitis (inflammation of gallbladder), cholelithiasis (stone desease of gallbladder), 

cholestasis (stoppage of bile flow), cholaemia (excess bile in blood flow) – in these terms the 

meaning refers to the gallbladder and the bile. 

Hysteria is a term used to mean uncontrollable emotional excess. Today hysteria is used 

mostly colloquially and no longer accepted as a medical diagnosis and it’s for the most part 

replaced by other diagnoses. While usually colloquially, the term hysteria can still be medically 

referred to mass psychogenic condition known as mass hysteria.  
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 The word hysteria originates from the Greek word for uterus – hystera. We find one of the 

oldest records of hysteria in Egyptian medicine[2]. The Egyptians believed that the behavioral 

disorder arises due to so called wandering uterus. Ancient Greek physicians adopted this 

explanation, but they included in addition the inability to bear children and the failure to marry. 

Under the influence of Christianity in the period between late Antiquity and Middle ages hysteria 

became perceived as satanic possession. St. Augustine's theory, suggesting that human suffering 

resulted from sin, strongly backed up this belief[3]. Not before 16 - 17th centuries scholars began 

challenging the above mentioned theories. French physician Charles Lepois insisted that hysteria 

was a brain disease. At the end of 17th century English physician Thomas Sydenham theorized that 

hysteria was an emotional condition.  

By the end of 19th century, Sigmund Freud theorized that hysteria originates from childhood 

sexual abuse. The very significant point of his “The Aetiology of Hysteria” was that he was one of 

the first to apply hysteria to men. He even diagnosed himself with hysteria- he was afraid that his 

studies increase the severity of his condition. 

 Today terms including the element hyster/o refer particularly to the uterus. 

Another interesting term is phren/o. According to the dictionary[4] this combining form can 

refer to the mind, but also to the diaphragm and the phrenic nerve. We can recognize the element in 

number of contemporary medical terms, related to all of the above mentioned meanings –

phrenodynia is pain in the diaphragm, while schizophrenia is mental disorder. According to the 

ancient scholars phren/o is the location where both activities feeling and thinking are conducted. 

Phren portrays where Achilles feels his sadness for losing Briseis, but also this is the physical spot 

of his sense of duty [5]. 

 Brian Catlin analyzes that “The stem of this word, phren, had two separate meanings in 

ancient Greece. One was the heart...The other meaning of phren was the brain or mind” [6]. 

Anatomically this is where the diaphragm is – a muscle, crucial for breathing. 

There’s a number of puzzling notions just waiting to be investigated further more. 

At the end of my short review I will cursory mention the combining element aden/o, which 

is worth of more observation and research . 

The original meaning of aden/o is oak nut. Ancient Greeks used the word to name the lymph 

nodes. While there’s a relation between the lymphatic system and some glands, both generally 

working for the immune system and homeostasis of organism, ancient physicians made no 

difference between the glands and the lymph nodes. 

Only about few decades ago scholars began to understand some of the functions of the 

thymus gland. It is called lymphoid organ, but one can sometimes find definition as a lymphatic 

organ. Thymus is considered as an organ of the immune system and produces specific lymphocytes 

called T-cells[7]. If we exclude the thymus gland most of the glands have peculiar functions and are 

part of systems not directly related to the lymphatic system. In this order of thoughts the term 

aden/o provokes the attention. It is used for both – lymphatic system and glands. Adenitis is 

inflammation of the lymph nodes, while adenosis is any disease of a gland. When we talk about 

inflammation of specific gland we use the name of the gland, for example hidradenitis, sialadenitis, 

dacryadenitis. On another side “adenoidea”, i.e. “one that looks like a node/gland” is the third 

tonsil. 

Medical “language” is one of the richest fields of science, being factor in medicine, 

philology, culturology and history. It’s vocabulary developed in a period of millennia, accumulating 

layers of notions, meanings and ideas. In its greater part today we continue using the same words as 

the scholars in the past. But still there’s an amount of  baffling notions, hiding the secrets of their 

times – believes and ideas, showing mind setting of our ancestors, and just waiting to be explored. 
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Постановка проблеми. Необхідність навчити школярів використовувати іноземну 

мову як інструмент у діалозі культур різних країн спонукає науковців-методистів і вчителів-

практиків переосмислювати цілі іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках 

дієвих засобів їх досягнення. Здатність до спілкування іноземною мовою передбачає 

формування в учнів якостей, що роблять процес оволодіння мовою як засобом 

міжкультурної комунікації ефективним. В цих умовах важливе значення надається 

комунікативному навчанню, тобто підготовці учня до іншомовного спілкування в умовах 

іншомовного спілкування, створеного в класі. Саме тому важливе місце серед мовних 

компетенцій учня займають навички письма. 

Метою нашого дослідження є створення вправ для більш глибокого оволодіння 

навичками письма та збільшення інтересу щодо вивчення англійської мови учнями. 

Виділяють наступні основні види письма, які суттєво впливають на зріст мисленнєвих 

та мовленнєвих навичок учнів: практична та академічна писемна діяльність.  

До практичної писемної діяльності відносять написання приватних та ділових 

листів, анотацій і рефератів, різних видів документів.  

Академічне письмо, включає написання творів та есе, та спрямоване на розвиток 

умінь без прагматичного застосування у подальші практиці. З академічною писемною 

діяльністю пов’язане так зване креативне письмо, завданням якого є написання мовою, що 

вивчається, невеличких творів (оповідань, віршів), з опорою виключно на власну фантазію, 

уяву та досвід [2, с. 62].  

Необхідність застосування даних видів письма підчас навчання пов’язана з 

виконанням завдань з креативного та академічного письма, котрі створюють майже найліпше 

підґрунтя для загального запуску творчого потенціалу учнів, стимуляції творчого процесу 

саме іншомовними засобами. 

Академічне та практичне письмо мають важливе значення як у розвитку 

комунікативних вмінь школярів в усіх видах комунікативної діяльності, так і у 

започаткуванні і покращенні їх лексичних та граматичних комунікативних вмінь, 

опиняючись у ролі одного із дієвих прийомів індивідуалізації навчального процесу.  

Згідно з навчальною програмою з іноземних мов учень 11 класу має вміти 

повідомляти новини та викладати власну думку в письмовій формі, зіставляючи її з думками 

інших людей, а також: 

• Пише листи, передаючи відтінки емоцій, та наголошуючи на особистій 

значущості подій і досвіду; коментує новини й думки, висловлені співрозмовником; 

правильно оформлює особисті та ділові листи відповідно до контексту. 

• Пише офіційні електронні/традиційні листи: запрошення, подяки або 

вибачення, оформлюючи їх відповідно до усталених норм. 
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• Пише ділові листи по суті справи, оформлюючи їх відповідно до усталених 

норм. Отримує звичайним чи електронним листом необхідну інформацію, опрацьовує її та 

пересилає іншим людям. Записки, повідомлення; приймає або залишає складні особисті або 

ділові повідомлення, може за можливості попросити роз'яснення або удосконалення [5, с. 

19]. 

Творче письмо включає вміння писати: 

• чіткі, детальні описи на різноманітні теми, пов’язані зі сферою інтересів; 

• відгук на фільм, книгу або п’єсу; 

• есе або доповідь, де наводиться аргументи за чи проти певної точки зору, 

пояснюються переваги та недоліки різних варіантів [5, с. 20].  

Обсяг письмового повідомлення в 11 класі в словах (у межах) 180-200 слів [5, с. 21]. 

Згідно Державному освітньому стандарту з іноземних мов, оволодіння письмом 

передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі 

вміння в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма. 

Випускники шкіл повинні вміти: 

• робити нотатки, 

• складати план, 

• заповнювати анкету, опитувальний лист, 

• уміти написати лист, 

• повідомлення, 

• автобіографію, 

• писати твори в межах визначених сфер спілкування, висловлюючи власне 

ставлення до проблем, які порушуються [3].  

Щоб досягти такого рівня володіння писемним мовленням, учні повинні 

систематично виконувати відповідні комунікативні завдання.  

Метою навчання писемного мовлення є формування елементарної комунікативної 

компетенції, яка забезпечує учневі вміння писемного спілкування в типових ситуаціях. Для 

навчання писемного мовлення пропонують такі типи вправ:  

• підготовчі (мовні й умовно-комунікативні);  

• комунікативні (мовленнєві). Вони можуть бути репродуктивними, 

репродуктивно-продуктивними і продуктивними.  

Підготовчі вправи використовують для засвоєння мовного матеріалу у графічному 

оформленні та для розвитку вмінь логічного і послідовного викладення думок. У цих вправах 

письмо є засобом навчання і вдосконалення граматичних і лексичних навичок і вмінь усного 

мовлення. До підготовчих вправ належать усі види мовних і умовно-мовленнєвих вправ, які 

виконують у письмовій формі. Підготовчі вправи для розвитку вмінь логічного і 

послідовного викладення думок проводять на основі текстів для читання, серії тематичних 

ілюстрацій або з опорою на ситуацію. Вони можуть бути мовного і умовно-комунікативного 

характеру [4, с.112].  

Вправи з опорою на текст можуть включати таке:  

• випишіть із тексту ключові слова до теми;  

• складіть план до тексту (у вигляді запитань);  

• напишіть заголовок до кожного абзацу тексту;  

• випишіть із кожного абзацу речення, які є найголовнішими за змістом;  

• скоротіть текст до десяти речень, використовуючи кліше;  

• перекажіть письмово текст згідно з планом;  

• придумайте та запишіть кінцівку розповіді.  

Приклади вправ з опорою на ілюстрації:  

• зробіть підписи до картини;  

• дайте відповіді на запитання до картини;  

• опишіть картину з опорою на ключові слова.  

Приклади вправ з опорою на ситуацію:  
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• складіть і запишіть перелік того, що потрібно купити до святкового столу;  

• дізнайтесь про дні народження однокласників і складіть календар днів 

народження усього класу;  

• проведіть соціологічне опитування учнів класу з приводу професій їхніх батьків 

і оформіть отримані результати у вигляді таблиці.  

Комунікативні вправи мають продуктивний характер і спрямовані на написання 

учнями творів, тобто власних письмових висловлювань за темою, на рівні тексту, без 

використання опор. Комунікативні письмові вправи виконують у середніх і старших класах, 

за винятком написання листа і листівки, до якого, згідно з програмою, залучають учнів з 3 

класу. Написання творів здійснюється у три етапи:  

1. Підготовчий етап (етап планування) – учні збирають фактичний матеріал для 

твору, розробляють його план, продумують композицію.  

2. Мовленнєвий етап (етап формулювання і оформлення задуму) – робота учнів 

пов’язана із добором слів, кліше, граматичних структур відповідно до змісту твору.  

3. Етап контролю – учні перечитують написане, виправляють мовні і стилістичні 

помилки, вносять зміни у композицію тощо [4, с. 112].  

Навчальні посібники з англійської мови, якими користуються в загальноосвітніх 

школах містять різноманітні завдання, спрямовані на навчання письма. Наприклад, посібник 

Pioneer містить завдання: написати офіційний і не офіційний лист, електронний лист, статтю, 

есе тощо. Оскільки тест ЗНО включає відкрите завдання написати лист, важливим є 

доповнити завдання на розвиток письма, що пропонує посібник, завданнями спрямованими 

на навчання та розвиток написання листа. Для цього пропонуються такі групи вправ: 

1 група вправ – вправи для вдосконалення вмінь читання і розуміння текстів листів та 

ознайомлення учнів з позамовними стандартами написання офіційних та неофіційних листів: 

учні знаходять і розпізнають структурні елементи листів, їх коректне розташування.  

2 група вправ – вправи для формування вмінь побудови текстів листів: учні вчаться 

репродукувати вступну та заключну частини листа, його основну частину, користуючись 

поданим логічним планом і мовленнєвими зразками, типовими для кожного жанру. Крім 

того, сюди входять вправи на розпізнавання засобів між фразового зв’язку та їх включення 

до тексту листа. 

3 група вправ – на розвиток умінь побудови текстів листів, визначених жанрів: тут 

передбачається продукування текстів власних листів учнями. 

Таким чином, використання умовно-мовленнєвих і мовленнєвих вправ на уроці 

дозволяє закріпити лексику та граматичний матеріал за темою, розвивати усне та писемне 

мовлення.  
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Актуальность проблемы кожных лейшманиозов в странах Средней Азии, а в 

частностии в Узбекистане в посление годы заметно усиливается. [1.2] Согласно 

официальным данным Службы Санитарного-эпидемиологическогого благополучия и 

общественного здравоохранения, интенсивный показатель по Республике вырос с 0,2 до 1,2 с 

2012 по 2019 годы соответственно. [8,9] Кроме того стали регистрироваться случаи кожных 

лейшманиозов на территориях ранее считавшимися эпидемиологический благополучными. 

Учитывая рост заболеваемости среди населения республики, необходимым является 

проведение ежегодного эпидемиологического мониторинга и менеджмента 

распространенности кожных лейшманиозов, с целью своевременного контроля и 

профилактики. [1,2] 

Цель исследования: Целью исследования послужило эпидемиологическое 

обследование эндемичных районов Узбекистана по кожным лейшманиозам с целью 

определения структуры заболеваемости и генетической природы возбудителей кожных 

лейшманиозов. 

Материалы и методы: Материалами для анализа послужили: 

1. Данные анамнестических, клинических, эпидемиологических и лабораторных 

исследований пациентов с доказанным КЛ, обратившихся в клинику НИИ медицинской 

паразитологии им.Л.М.Исаева в период с 2015 по 2019 годы. При этом учитывался пол, 

возраст, условия проживания пациентов а так же расположение поражений кожи, их число, 

размер и давность существования. Паразитологическое подтверждение диагноза 

осуществлялось путём микроскопии мазка из язвы. 

Всего с 2015 по 2019 годы в Клинике НИИ Медицинской паразитологии имени Л.М. 

Исаева было зарегистрировано 704 подтвержденных случаев КЛ, возраст больных 

варьировал от 11 месяцев до 82 лет, средний возраст составил 26 лет. Пациенты мужского 

пола составили 65(42,7%), женского 87(57,3%) соответственно.  

Из общего числа обратившихся 152 (21,6 %) были из Джизакской области, 

считающейся эндемичной по кожным лейшманиозам. В разрезе структуры заболеваемости 

по городской и сельской местности были выявлены следующие закономерности: из 

подтвержденных случаев 66 (43,42%) приходилось на жителей города Джиззака, в то время 

как оставшиеся 86 (56,58%) случаев были неравномерно распределены в районных центрах 

области и прилегающих к ним территориях. 

Наибольшее количество обращений от пациентов из сельской местности объясняется 

характерными особенностями строений дворов местных жителей, в частности глинобитные 

дома с широким внутренним двором, с пристройками для крупного и мелкого рогатого 

скота, с арычной системой орошения огородов, в некоторых дворах имеются пруды, 

служащие в качестве запаса для воды. [6,8] 
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Из общего числа подтвержденных больных, дети до 14 лет составили 130 (85,5%) 

случаев. По локализации кожных язв в 47% случаев располагались на лице, 26% на руках, 

19% на ногах и 9% язв имели смешанную локализацию. 

Для определения молекулярно-биологической структуры возбудителей кожных 

лейшманиозов так же был проведен гель-электрофарезный метод ПЦР диагностики методом 

ITS-1. [3,4] С этой целью было взято 23 (100%) соскоба из язв больных, из них 13 (56,52%) 

были взяты от пациентов из Кашкадарьинской области остальные 10 (43,48%) от пациентов 

из Сурхандарьинской области. Для ПЦР отбирались лишь те образцы, в которых 

микроскопически обнаруживались амастиготы лейшманий.  Исследования проводились на 

базе лаборатории молекулярной-биологии паразитарных заболеваний  НИИ медицинской 

паразитологии им.Л.М.Исаева. 

Первым этапом была проведена экстракция образцов, по стандартной методики. Затем 

в экстрагированных образцах методом ITS1, была определена специфичность ДНК 

возбудителя к роду Leishmania. Для данного этапа были использованы следующие праймеры 

R-5'CCA CCC GGC CCT ATT TTA CAA CAA -3') и F-5'СTT TTC TGG TCC TCC GGG TAG 

G-3'). Второй этап ПЦР заключался в определении видоспецифичности возбудителя,с этой 

целью был проведен RFLP метод, сущность которого заключалась в использовании ПЦР 

продукты и энзима HaeIII с дальнейшим инкубированием образцов при температуре 17 оС в 

течении 15 часов на водяной бане. Результаты исследования показали, что в 10 (100%) 

образцах из Сурхандарьинской области было идентифицировано наличие L. Major, в то 

время как в 5 (38,5%) образцах из Кашкадарьинской области определили наличие гена 

L.Major, и соответственно в 8 (61,5%) образцах было обнаружено ДНК  L.Tropica.  

Вывод: Как видно из выше приведенных данных количество пациентов с кожными 

лейшманиозами в Джизакской области за пятилетний период не имеют тенденции к 

снижению. Неравномерное распределение встречаемости заболевания по различным 

районам, по-видимому, связано с особенностями социальных и природных факторов, 

влияющих на эпидемиологию кожных лейшманиозов. Проведенные исследования, показали 

что, в Кашкадарьинский области, которая традиционно считалась эндемичной по зоонозному 

КЛ, так же встречается возбудитель  антрапанозного КЛ-  L.Tropica.  

 Согласно полученным нами результатам, в Кашкадарьинской области ранее 

считавшейся эндемичной только по зоонозному лейшманиозу выявлена циркуляция 

антропонозного кожного лейшманиоза. Также данный вывод подтверждается результатами 

энтомологических исследований, которые выявили наличие популяции москитов рода 

Ph.sergenti в Кашкадарьинской области. [5,6,7,8] 
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В умовах сучасного суспільства дедалі актуальнішою стає проблема формування у 

здобувачів освіти творчого потенціалу, активної життєвої позиції. Вирішенню цього 

завдання можуть допомогти нестандартні уроки, що підвищують пізнавальний інтерес до 

навчання, пізнавальну активність. 

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну 

структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення 

таких занять. 

Успіх організації нестандартного уроку залежить від такого структурування змісту і 

форми, яке викликало б інтерес в здобувачів освіти, сприяло їх оптимальному розвитку і 

вихованню. 

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, бо 

вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, 

збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-

пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються 

учням, викликають у них творчий інтерес [5]. 

Особливість нестандартних уроків полягає в структурованому змісті і формі, які 

викликали б інтерес в здобувачів освіти, сприяли їх оптимальному розвитку і вихованню. До 

нестандартних уроків належать: 

1. Уроки змістовної спрямованості. Їх основним компонентом є взаємини між 

здобувачами освіти, засновані на змісті програмного матеріалу – уроки-семінари, уроки-

конференції, уроки-лекції; 

2. Уроки на інтегративній основі (уроки-комплекси, уроки-панорами). Їм властиве 

викладання матеріалу кількох тем блоками, розгляд об'єктів, явищ в їх цілісності та єдності. 

Проводять такий урок кілька вчителів, один з яких ведучий. Поєднують різні предмети: 

історію та музику, географію та іноземну мову тощо. 

3. Уроки міжпредметні. Мета їх – «спресувати» споріднений матеріал кількох 

предметів. 

4. Уроки-змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, 

уроки-конкурси). Передбачають поділ здобувачів освіти на групи, які змагаються між собою, 

створення експертної групи, проведення різноманітних конкурсів, оцінювання їх результатів, 

нарахування певної кількості балів за правильність і повноту відповідей. 

5. Уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромт-

екзамени, уроки-консультації, уроки-взаємонавчання, уроки-консиліуми). Особливості цих 

уроків полягають в опрацюванні найскладніших розділів навчальної програми, відсутності 

суб'єктивізму при оцінюванні (експертами виступають здобувачі осіти, дорослі, батьки). 

Вони спонукають до активної самостійної пізнавальної діяльності, вивчення додаткової 

літератури. Проводять їх наприкінці тем, семестру, року. 

6. Уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-

роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі, уроки-панорами, уроки-

протиріччя; уроки-парадокси). Передбачають використання максимально різноманітних 

мовних засобів, самостійне опрацювання матеріалу, підготовку доповідей, виступи перед 
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аудиторією, обговорення, критику або доповнення опонентів. Сприяють розвитку 

комунікативних умінь, навичок самостійної роботи. Підготовка доповідей розвиває 

мислення, пробуджує інтерес, перетворює малоцікаве повторення на захоплююче 

зіставлення точок зору. 

7. Уроки театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно-уроки, дидактичний 

театр). Проводять їх у межах діючих програм і передбаченого навчальним планом часу, 

викликають емоції, збуджують інтерес до навчання, спираючись переважно на образне 

мислення, фантазію, уяву учнів. 

8. Уроки-подорожування, уроки-дослідження (уроки-пошуки, уроки-розвідки, уроки-

лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожування, уроки-експедиційні дослідження, 

уроки-наукові дослідження). Зацікавлюють здобувачів освіти, чиї інтереси мають 

романтичну, фантастичну спрямованість. Пов'язані з виконанням ролей, відповідним 

оформленням, умовами проведення, витівками. 

9. Уроки-ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки-захисти дисертацій, уроки – 

«Слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації). Передбачають виконання 

ролей за певним сценарієм, імітацію різнопланової діяльності, життєвих явищ. Особливо 

цінною є навчальна гра для здобувачів освіти, у яких конкретне образне мислення переважає 

над абстрактним. Проте деякі вчені вважають, що навчальні ігри дегуманізуюче впливають 

на здобувачів освіти, оскільки дають можливість маніпулювати життям інших людей без 

одночасного підкорення системі стимулюючих імпульсів, яка існує в реальному житті. В 

іграх єдиним стимулюючим началом є боязнь бути низько оціненим товаришами або 

майстром в/н. Багато хто з майстрів в/н недооцінює дидактичний ефект навчальних ігор, хоч 

і визнає їх роль у підтриманні в учнів пізнавального ентузіазму. 

10. Уроки драматизації (драматична гра, драматизація розповіді, імпровізована робота 

у пантомімі, тіньові п'єси, п'єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми – 

діяльність, де неформальна драма створюється самими учасниками гри). Спрямовані на 

розвиток співробітництва і єдності у навчальній групі. Драматизація є засобом надання 

навчальному матеріалу і навчальному процесу емоційності. Забезпечує міжпредметні зв'язки 

з літератури, історії, предметів естетичного циклу тощо. Проте деякі педагоги застерігають 

від надмірного захоплення драматизацією, зокрема, при вивченні історії, що може зашкодити 

серйозному аналізу історичних подій. 

11. Уроки-психотренінги. Спрямовані на розвиток і корекцію психіки (пізнавальної, 

емоційно-особистісної сфери), виховання індивідуальності, цілісної та багатогранної 

особистості. Психотренінги загострюють сприйняття, поліпшують розумову діяльність. 

Навчання прийомів самоконтролю, самоорганізації, самодисципліни, розвиток активності 

сприяють психокорекції особистості [5]. 

Розглянемо детальніше певні нестандартні уроки. 

Урок-суд. Це форма співпраці використовується для вивчення протилежних поглядів 

у формі справжнього суду. Така форма уроку сприяє активності всієї групи, різноаспектному 

вивченню позицій. Дуже важливо в процесі проведення такого уроку не допустити 

однобічної, звинувачувальної версії. А щоб урок не перетворився на банальну виставу, де 

здобувачі освіти просто відбувають свій номер, необхідно поставити завдання, які учні 

повинні виконати до кінця уроку виробничого навчання[13, с. 10]. 

Цікавою формою під час проведення нестандартних уроків є теле- і радіопередачі, що 

відтворюють відомі популярні телевізійні програми. Такі уроки сприяють формуванню в 

здобувачів освіти уміння аналізувати й узагальнювати матеріал[13, с. 15]. 

Урок – вікторина. Термін «вікторина» визначається, як гра, що являє собою ряд 

питань із різних галузей людської діяльності, які потребують відповідей в усній чи 

письмовій формі. Оскільки вікторина – це різновид гри, то здобувачі освіти залюбки стають 

її учасниками. 

Урок-вікторина має характер змагання, що також повинно впливати на побудову 

запитань. Для активнішого змагання запитання вікторини слід формувати чітко, конкретно, 
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без зайвих слів. Такий урок слід використовувати, як підсумок до певної теми[10, с. 30]. 

Урок типу КВК. Це своєрідна гра-змагання команд веселих та кмітливих, що 

розгортається на уроці в/н. Безперечно, що урок, повний емоцій, на довший час збережеться 

у пам’яті здобувачів освіти. До того ж, він сприяє засвоєнню знань, розвиває активність, 

спостережливість, дотепність. 

Перш за все треба організувати, як мінімум дві команди, які братимуть участь у КВК. 

Команди повинні знайти собі цікаві назви та обрати капітанів. Важливим моментом уроку – 

КВК є наявність журі, яке оцінюватиме гру команд. Склад журі може бути різноманітним, 

включаючи класного керівника, а також запрошених представників адміністрації та інших 

майстрів в/н. 

Тему варто вибирати таку, що її учні добре засвоїли на попередніх уроках. Іноді 

темою уроку – КВК може бути частина будь-якої теми. 

Урок-конференція. Уроку передує обов’язкова самостійна підготовка учнів. Окремі з 

них за дорученням майстра в/н вивчають задане питання з наукової та художньої літератури, 

періодичних видань. 

Таким чином, володіючи інформацією з різних джерел, майстер в/н разом з учнями 

будує урок-конференцію. Замість одноосібного викладання матеріалу відбувається обмін 

тими знаннями, які здобули здобувачі освіти. Кожну розповідь може супроводжувати показ 

таблиці, ілюстративний матеріал чи наочний посібник. Майстер в/н лише коригує, 

підсумовує і узагальнює. Особливо ефективно такий урок проводити на вступному 

інструктажі. 

Урок-подорож. При уявній подорожі може відбуватися все те, що супроводжує кожну 

справжню подорож – яскраві враження, позитивні емоції, цікаві зустрічі. Здобувачі освіти 

сидять в майстерні за партами і одночасно вони подорожують за допомогою вказівок і порад 

майстра виробничого навчання. Тут майстер виробничого навчання уже виступає в ролі 

капітана корабля, штурмана, ведучого і т. д., а група є мандрівниками, які слідуючи 

вказаному майстром в/н курсу, подорожують у просторі або часі. Мандрівники 

зустрічаються з новими явищами, спостерігають цікаві природні процеси, ознайомлюються з 

різноманітними місцями, роблять висновки та узагальнення[13, с. 11-14]. 

Тож, нестандартний урок виробничого навчання – це імпровізоване навчальне 

заняття, що не має традиційної структури. Такі уроки не вкладаються (повністю або 

частково) в рамки вироблені і сформовані дидактикою. Майстер виробничого навчання не 

дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи. В 

сучасних умовах особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і 

форми, яке б викликало зацікавлення в здобувачів освіти, сприяло їхньому оптимальному 

розвитку й вихованню. Для нестандартних уроків характерною є інформаційно-пізнавальна 

система навчання – оволодіння готовими знаннями, пошук нових даних, розкриття 

внутрішньої сутності явищ через диспут, змагання. На цьому уроці майстер в/н може 

організувати діяльність групи так, щоб здобувачі освіти в міру можливості працювали 

самостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними матеріалами. 

Порівняно із звичайним, нормативним заняттям, нестандартний урок максимально стимулює 

пізнавальну активність та ініціативу здобувачів освіти. Навчання на ньому спрямоване на 

підвищення якості їхніх знань, формування працьовитості, цілеспрямованості, потрібних у 

житті навичок і вмінь. Крім цього такі уроки більше подобаються учням, ніж буденні 

навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з 

ігровою діяльністю. Майже всі прийоми, способи дії нестандартних уроків відзначаються 

ігровим спрямуванням. Проте, нетрадиційних уроків величезна кількість, але далеко не всі 

вони відповідають уявленням про нестандартність в освіті, тому при підготовці до заняття 

слід ретельно добирати тип нестандартного уроку[20, с. 2]. 

В сучасних умовах важливість нестандартного уроку виробничого навчання полягає в 

тому, що він підвищує ефективність навчання, зацікавлює здобувачів освіти до вивчення 

нового матеріалу. Адже, саме від структури викладу матеріалу і побудови уроку залежить 
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якість засвоєних знань. Хоча й визначають нестандартний урок як імпровізоване навчальне 

заняття, що не має традиційної структури, на якому майстер в/н не дотримується чітких 

етапів навчального процесу та традиційних методів, такий урок повинен мати чіткий план, 

правильно підібрані завдання, що викликатимуть зацікавлення і сприятимуть оптимальному 

розвитку і вихованню здобувачів освіти. 
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СПОРТИВНА ГЕНЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

Білявенко Т.О.  

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Медичного інституту Сумського державного університету 

 

Допінг у спорті – це вживання заборонених препаратів, речовин чи способів, які 

тимчасово посилюють фізичну або психологічну діяльність організму і підвищують 

спортивні результати спортсмена, також формулювання постійно змінюється та 

доповнюється [3]. 

Якщо відкинути етичну складову, біологічно активні речовини для примусового 

підвищення спортивної працездатності надають серйозні побічні ефекти на організм. У 

сучасному світі не для кого не секрет, що багато спортсменів готові йти на ризик втратити 

здоров’я і репутацію заради слави і грошей, готові втратити можливість займатися своєю 

улюбленою справою і бути відстороненим від офіційних змагань назавжди [2; 4; 5; 6].  

На даний момент антидопінговим контролем займається ВАДА (Всесвітнє 

антидопінгове агентство), яка щороку видає список заборонених препаратів для спортсменів 

і нові версії стандартів. Визначення ВАДА – допінг визначається як вчинення одного або 

кількох порушень антидопінгових правил [1]. Але тим не менш залишаються спортсмени, 

яким вдається уникнути покарання. Однак все частіше і частіше ми бачимо приклади зі 

спорту, якщо вже через кілька років після змагань спортсмен, за результатами перевірки 

аналізів отримує дискваліфікацію. На сьогоднішній день тема безумовно актуальна, так як 

спортивна генетика – це один із провідних напрямків розвитку сучасної медицини, що 

дозволяє спортсменам досягти високих результатів. Генетичний допінг більш ефективний 

порівняно з хімічним. Генетичний підхід до проблеми спортивної орієнтації, відбору 

спортсменів, безсумнівно, допоможе уникнути «браку» в тренерській діяльності, позбавить 

від виконання нерезультативної роботи і забезпечить високі темпи підготовки атлетів. 

Спортивна генетика ще знаходиться на початку шляху, але у цьому вона відкриває безліч 

перспектив розвитку медико-біологічного забезпечення спорту. Використання генетичних 

особливостей організму приведе людство до нових рекордів, тому що тепер важливі не 

тільки завзятість, регулярні тренування, сила волі і мотивація спортсмена, але і його 

«олімпійська» спадковість. Застосування сучасних молекулярно-генетичних методів 

дозволяє виявити індивідуальні особливості організму людини. Насьогодні відомі близько 

200 генів, які пов’язані з розвитком і проявом рухових якостей людини. Відповідно, розвиток 

і прояв рухових якостей людини залежить як від генетичних, так і від середовищних 

чинників, і чим більше генетичні чинники впливають на рухові якості (високий ступінь 

спадкоємності), тим менш успішно ці якості треновані, і навпаки [6].  

Генний (генетичний) допінг визначається ВАДА як «не терапевтичне використання 

генів, генетичних елементів і/або клітин, які мають здатністю підвищувати спортивні 

результати». За допомогою методів генної терапії генетичний матеріал доставляється у 

власні клітини організму, які потім продукують білок, кодований даним геном.  

Необхідно чітко розрізняти поняття «генний допінг» і «генна терапія», у спортивній 

діяльності генна терапія безумовно має важливе значення з лікувальною метою, тобто може 

використовуватися для лікування таких травм як м’язові пошкодження, розриви зв’язок і 

сухожиль, переломи кісток. Насьогодні з розвитком генної терапії в медицині, досягнуто 

динамічного прогресу в дослідженні технологій генного допінгу і доставки генів для 

поліпшення результатів у різних видах спорту. Існує три способи вводу генетичного 

матеріалу:  «in vivo», або «ex vivo». Спосіб «іn vivo» представляє собою пряму доставку гена 

в організм людини, тобто в кровоносні судини або тканину, а «еx vivo» – на клітинному 

рівні, у якому клітини беруть від пацієнта, а потім після генетичної модифікації, 
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розмноження і селекції знову вводять в організм пацієнта. Третій, найбільш сучасний, 

ефективний, точний і технологічний метод генетичної маніпуляції ґрунтується на 

використанні технології редагування генів «CRISPR-Cas9» за допомогою так званих 

«молекулярних ножиць». Існують також два переважаючих типи генетичного допінгу: 

модифікація соматичних («дорослих») клітин, а також модифікація зародкової лінії. Для 

модифікації зародкової лінії необхідна зміна ДНК ембріона, але можливість генетичної 

маніпуляції щодо майбутньої дитини є джерелом гострої проблеми – порушення права 

дитини на самостійний та автономний вибір свого майбутнього. Очевидно що, батьки, які 

«інвестували» у спрямоване створення своєї дитини, скоріш за все, будуть правомірно 

примушувати її до занять тим чи іншим видом спорту, незалежно від особистих бажань 

дитини. Реальність показує, що і сьогодні діти не вільні від подібного пресингу з боку 

батьків і перспектива модифікації дитячого генному серйозно погіршить цю проблему.  

У генному допінгу генетичний матеріал доставляється у клітини і тканини з 

використанням різних носіїв, які можуть бути вірусними або невірусними. Фізичні методи 

доставки генів дозволяють переносити ДНК у цитоплазму або ядро клітини через локальне і 

зворотне пошкодження клітинної мембрани. Біохімічні методи включають використання 

хімічних носіїв, які утворюють комплекси з нуклеїновими кислотами для нейтралізації їх 

негативного заряду. У питанні генного допінгу дуже цікавий ген «IGF-1» – інсуліноподібний 

фактор росту, його впровадження забезпечує збільшення м'язової маси тіла без навантаження 

і тренувань, уважається, що застосування даного гена в якості допінгу незабаром замінить 

стероїди. Виявити і довести застосування генного допінгу вкрай складно, тому гучних 

допінгових скандалів, пов’язаних із цим видом допінгу майже немає, проте вони були. 

Метод, який може забезпечити специфічне виявлення генного допінгу – це біопсія м'язів для 

тестування на ін'єкційні вірусні частинки, але цей метод не популярний, бо має інвазивний 

характер. За словами професора Маріо Тевіса (Mario Thevis), генний допінг потрібно 

розглядати як свого роду зловживання генною терапією, але це дуже складний метод, тому 

вчені вважають, що до його застосування в широких масштабах справа ще не дійшла, а тому  

поки що це не така нагальна і явна загроза, як від порівняно легко доступного препарату 

GW1516. Ця речовина дозволяє реалізувати генний допінг у більш широкому сенсі цього 

слова: воно посилює так звану експресію, тобто активність генів. 

Теоретично ВАДА може, але не проводить тести на вірусні вектори, за допомогою 

яких гени вводяться в організм. Багато геномодифікуючих речовин взагалі не тестуються, 

тому генетичний допінг є головним викликом для ВАДА через наявність чималих  

матеріальних затрат для його повноцінного дослідження та виявлення. Гени, відповідальні за 

прояв спортивних характеристик, активно вивчаються і за відносно невеликий проміжок 

часу кількість таких генів значно зросла. Допінг, заборонений Міжнародним олімпійським 

комітетом (МОК) і Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА), використовувався з 

початку 1920-х років у вигляді анаболічних стероїдів, еритропоетину, амфетаміну, 

модафінілу та інших засобів. Наразі з розвитком генної терапії в медицині, досягнуто 

динамічного прогресу в дослідженні технологій генного допінгу і доставки генів для 

поліпшення досягнень у різних видах спорту. У XXI столітті історія допінгу і сам допінг 

починає сприйматися не просто як речовини чи способи дії на організми, а як спосіб  життя. 

Також необхідно зазначити важливість генної терапії в спорті, метою якої є ефективне 

лікування травм та інших захворювань. Практичне значення спортивної генетики у великому 

спорті важко переоцінити, але у цьому не варто плутати генну терапію з генним допінгом – з 

яким необхідно активно боротися, розробляючи нові методи його виявлення. З постійною 

жорсткістю вимог ВАДА можна дійти до повного абсурду, оскільки до складу дуже широко 

поширеного препарату нафтизину для місцевого лікування нежиттю, також входить 

заборонена субстанція. Стратегія ВАДА, в разі появи нових засобів, що впливають на 

працездатність організму спортсменів, повинна виражатися не в забороні будь-яких 

інновацій, що сприяють підвищенню порогу можливостей людини, а в розробці і 

повсюдному впровадженні сучасного, адекватного, в тому числі, і на генетичному рівні, 
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алгоритму обстеження всіх спортсменів, раціонально організованої фармакологічної 

підтримки та медичної допомоги під час тренувального та змагального процесів. Ця нова 

форма модифікації людини породжує «величезні етичні дилеми в спортивному світі, які 

можна розділити на чотири основні заперечення: естетичний аргумент, аргумент гуманності, 

семантичний аргумент і аргумент про несправедливість». 

Можливо, світовій спортивній системі незабаром доведеться стати перед вибором – 

чи дозволяти генетичні поліпшення чи ні, якщо ВАДА все ж прийме рішення не надавати 

генному допінгу легальний статус, то необхідно запроваджувати всесвітню програму 

біологічних паспортів, яка буде прагнути зафіксувати базові рівні основних показників для 

кожного спортсмена в ранньому дитинстві або після народження. Майбутнє генетики спорту 

вже сьогодні диктує необхідність розвитку нового напрямку в даній сфері – розробка методів 

виявлення генного допінгу. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА В СПОРТІ: ПСИХОТРЕНІНГИ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ, 
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Буглак А.М.  
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Медичного інституту Сумського державного університету 

 

Питаннями психологічної підготовки спортсменів займається психологія спорту, яка 

проводить загальний аналіз спортивної діяльності, вивчає окремі види спорту, загальні та 

спеціальні якості спортсмена, показує психологічні засади його навчання, тренування і 

виховання [1; 2; 4]. Велика увага приділяється психологічній підтримці спортсменів за 

допомогою тренінгів. Загальна мета будь-якого тренінгу – це підвищення соціально-

психологічної і комунікативної компетентності, розвиток особистості. Він може бути 

конкретизований у низці завдань, обов’язково пов’язаних із набуттям соціальних знань, 

формуванням міжособистісних умінь, навичок, вдосконаленням комунікативних настанов, 

корекцією та розвитком системи особистих стосунків. Адекватний вибір методів, що 

використовує тренер у психологічній підготовці спортсменів, значною мірою визначає, чи 

буде досягнута мета тренінгу. Втім, не існує єдиної класифікації тренінгових методів, як і 

класифікації видів тренінгу. І. Вачков (1999) виділяє такі основні блоки тренінгових методів: 

• тілесно-орієнтовані методи, що включають у себе роботу над структурою тіла 

(методи Александера, Фельденкрайза), чуттєве усвідомлення і нервово-м’язову релаксацію, а 

також східні методи (хатха-йога, айкідо тощо); 

• групова дискусія – це спільне обговорення якогось спірного питання, що дозволяє 

вияснити чи змінювати думки, позиції чи установки учасників; 

• ігровий метод, що поєднує в собі ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, 

організаційно-діяльнісні, ділові та імітаційні ігри. Ігри допомагають зняти скутість і 

психологічну напругу на перших стадіях роботи тренінгу.  

Психотерапія розуміє під собою лікування різних психічних, нервових і соматичних 

захворювань за допомогою психологічних засобів впливу на емоції та самосвідомість. 

Досить умовно її поділяють на клінічну й особистісно-орієнтовану психотерапію [3]. Перша 

спрямована на ліквідацію або пом’якшення наявної симптоматики, а друга – на допомогу 

клієнту в зміні його ставлення до себе і соціального оточення. Психологічна корекція 

визначається як напрям психологічного впливу на ті чи інші психологічні структури з метою 

забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості. Групова психокорекція 

зазвичай застосовується в діяльності практичного психолога у формі тренінгу. 

Метою психокорекції є усунення недоліків у розвитку особистості. Психологічна 

корекція відрізняється від психологічного консультування та психотерапії тим, що вона не 

націлена на зміну поглядів, внутрішнього світу особистості і може здійснюватися навіть у 

тому випадку, якщо спортсмен не усвідомлює своїх проблем і психологічного змісту 

корекційних вправ. Психокорекція також розглядається як процес розширення діапазону 

реагування спортсмена на ті чи інші подразники, формування навичок, що роблять його 

поведінку більш гнучкою, підвищують адаптивні можливості його особистості. Завдання 

психокорекції формулюються в залежності від адресата (особистість, яка має відхилення і 

труднощі в межах психологічної норми), а також змісту корекційної роботи (корекція 

розумового або емоційного розвитку, корекція та профілактика невротичних станів і 

неврозів). Тому індивідуальна психокорекція в найпростішому варіанті проводиться в ході 

психодіагностики: заохочується за правильного виконання завдань, разом виробляється 

оптимальна стратегія тренувань, здійснюються спроби корекції самооцінки. Одним із 

методів психокорекції може бути тренінг, як сукупність психо-корекційних методів у вигляді 

ідеомоторного та аутогенного тренування, що спрямовані на психопрофілактику (уміння 
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повноцінно відпочити за короткий час) і саморегуляцію психофізичної працездатності.  

Помічено, що спортсмени, подумки представляючи бажану подію (рухову дію) і 

багаторазово повторюючи це уявлення, поступово все більше і більше починають вірити, що 

дана подія відбувається у реальності. Таким чином формується позитивна установка 

особистості, внаслідок якої спортсмен в уяві виконує задумане. Психотерапія покликана 

допомогти спортсмену в складних життєвих і спортивних ситуаціях, усвідомити і знайти 

своє місце серед оточуючих і якнайповніше реалізувати свій потенціал та психологічні 

ресурси. Поняття «психологічного ресурсу» пов’язано із реалізацією такого підходу, який 

передбачає, з одного боку, виявлення резервних, невикористаних можливостей психіки, а з 

іншого, застосування гнучкої стратегії побудови дій та вчинків, заснованих на адекватному 

підході до оцінки та аналізу конкретних ситуацій, що виникають в різноманітних умовах 

спортивної діяльності. Тому завдання психотерапії конкретизуються у кількох 

психологічних моделях, які може використовувати психолог у своїй діяльності. Існують 

певні психотерапевтичні чинники, що присутні в усіх видах психотерапії, хоча й у різних 

співвідношеннях, як встановлення особистого контакту між психологом і спортсменом. що у 

подальшому буде сприяти успішності спортивної діяльності.  

В психологічній допомозі спортсменам можуть бути задіяні заходи поведінкової 

психотерапії, що націлена передусім на розв'язання певних конкретних психологічних 

проблем. Основна мета поведінкової психотерапії полягає у створенні нових умов для 

навчання спортсменів, завдяки чому вони можуть оволодіти своїми руховими діями та 

змінити поведінку. У поведінковій психотерапії після встановлення контакту психолога з 

спортсменом відбувається процес конкретизації проблеми (операційна поведінка). 

Психологічною проблемою для психолога є певна об'єктивна дія, акт, вчинок. Наступним 

важливим кроком виступає функціональний аналіз проблеми – дослідження подій, що 

передували вчинку, сам вчинок та його наслідки. Таким чином виявляються послідовність 

подій та зв'язки між причинами й наслідками. Спільна зі спортсменом постановка значущих 

для нього цілей та вироблення конкретного плану їх реалізації є одним із завдань психолога- 

психотерапевта з поведінкового напряму. У поведінковій психотерапії застосовуються 

різноманітні методи та прийоми, але основними із поміж них виступають як тренінг-

релаксація, систематична десенсибілізація, функціональний тренінг поведінки. 

Для психологічної підтримки спортсмена необхідно діагностувати його стан і 

використовувати оптимальні методи в реалізації його здібностей, які він зможе конвертувати 

в успішні тренувальні та змагальні результати. 
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Ще давні греки використовували ряд прийомів для підвищення ефективності пам'яті 

людини, тобто знали, як тренувати і розвинути пам'ять. Ці прийоми отримали назву 

мнемоніки або мнемотехніки. Численні дослідження показали, що можливості 

запам'ятовування слів за допомогою прийомів мнемотехніки в десятки разів перевищують 

можливості звичайної пам'яті. Мнемотехніка - це сукупність прийомів, які полегшують 

запам'ятовування. Приклад використання мнемотехніки: нам потрібно запам’ятати слово 

vessel - «корабель». Щоб це зробити, досить уявити який-небудь візуальний образ, який 

дозволить вам згадати слово і його переклад. Наприклад, почувши vessel, уявляємо галеру з 

веслами, адже звучання так нагадує українське слово «весло», одже, згадуємо цей образ, а 

потім переклад слова.         

 Мнемотехніка - це спеціально розроблені способи і прийоми запам'ятовування 

інформації без «зубріння» і в найкоротші терміни. Завдяки мнемотехніці ми можемо 

контролювати запам'ятовування інформації, накопичувати в пам'яті велику кількість даних і 

без особливих зусиль згадувати їх з плином часу, не володіючи при цьому феноменальною 

пам'яттю або унікальними здібностями. Мнемотехніка, як система запам'ятовування, була 

створена в 1990 році. З 1991 року в Кембриджі почали організовувати змагання з 

мнемотехніки, оскільки з'явилися приойоми швидкого запам'ятовування. Перші згадки про 

використання мнемотехніки дійшли до нас із Давньої Греції. Промовці використовували їх 

для запам'ятовування своїх промов. За часів середньовіччя техніки застосовувалися 

монахами для заучування текстів для богослужінь. Зараз до нас дійшли найбільш ефективні з 

технік, які застосовувалися вченими і філософами епохи Просвітництва.    

 Чи користуємось ми мнемотехнічними прийомами для запам’ятовування необхідної 

інформації? Звичайно, так. І робимо це зовсім несвідомо. Коли ми говоримо про вивчення 

іноземної мови (наприклад, англійської), перше, що спадає на думку – це запам’ятовування 

лексики, оскільки саме вона є основою будь-якої мови. Завдання викладача - допомогти 

здобувачу освіти знайти ефективний шлях у запам’ятовуванні лексики. Можна 

стверджувати, що найкращим способом вивчення англійських слів є застосування 

аасоціативних прийомів. Асоціація – це певний образ, символ, уявлення, яке виникає при 

звучанні чи прочитанні слова або словосполучення. Оскільки ми розглядаємо проблему 

швидкого вивчення англомовної лексики, то основною умовою для будь-якого здобувача 

освіти є створення такої асоціації зі словом, яка б допомогла йому швидко запам’ятати цю 

лексичну одиницю.                                                                                                               

 Розглянемо, як діє прийом лексичних асоціацій при запам’ятовуванні гірничих 

термінів англійською мовою. По-перше, звертаємо увагу на те, що студенти коледжів або 

технікумів вже мають запас загальновживаної англійської лексики. Як зазначають науковці, 

велика кількість термінів утворилась шляхом семантичної деривації, що означає процес 

надання існуючим словам нових значень.                                                             

 Наприклад:                                                                                                                                  

 Bed – геог.гірн. залягання, пласт, горизонт. Утворилося від загальновживаного слова 

bed - ліжко.                                                                                      

Car – гірн. вагонетка, електрокар. Утворилося від загальновживаного слова car - автомобіль.                                                                                                                                
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Cage – гірн. кліть ( у шахтах ). Утворилося від загальновживаного слова сage - клітка.            

Cutter – гірн.врубова машина, бур. Утворилося від загальновживаного слова сut - рубати.     

Face – гірн. вибій. Утворилося від загальновживаного слова face - обличчя.     

 Вищенаведені прості терміни (з однією основою) утворились найпоширенішим 

шляхом: обиралось слово, значення якого є аналогічним поняттю, що визначалося. Надалі це 

слово отримувало нове значення і фіксувалось як термін. Слова-терміни, які утворились на 

основі вже існуючих загальновживаних слів є найлегшими для студентів для вивчення.

 Складні терміни (з двох та більше основ) є легкими для запам’ятовування також, але 

асоціація буде відбуватись не з одним загальновживаним словом, а мінімум з двома.                                            

Airway – гірн. вентиляційна виробка, вентиляційний штрек. Лексична асоціація з двома 

загальновживаними словами, які складають термін: air – повітря, way – шлях.   

 Існують також терміни, які можна запам’ятати завдяки їх майже однаковому 

звучанню в багатьох мовах. Це терміни-інтернаціоналізми. Звичайно, такі слова 

запам’ятовуються без особливих проблем. Наприклад:      

 Drainage – дренаж, водовідлив.       

 Mineral – мінерал, корисні копалини.         

 Gravel – гравій.          

 Але здобувачі освіти часто зіштовхуються з термінами, які науковці називають 

«фальшиві друзі перекладача». Дані терміни можуть заплутати, оскільки звучать і пишуться 

подібно до деяких загальновживаних слів, але значення мають зовсім інше. 

 Наприклад:          

 Monitor – гірн. гідромонітор, водобій (а не монітор).     

 Reef – гірн. рудна жила, золотоносний пласт (а не риф).    

 Diesel – дизельний локомотив (а не дизель, як паливо).     

 Як не дивно, дану лексику студенти теж засвоюють добре, оскільки відбувається те 

явище, яке можна б було назвати «запам’ятовування на контрасті».    

 Усі наведені вище приклади можна вважати випадками звичайної/загальної асоціації. 

Тобто, 90% здобувачів освіти будуть мати однакові образні асоціації, пов’язані з тим чи 

іншим терміном. Але запам’ятати професійно орієнтовану лексику можна і з допомогою 

незвичайної/абсурдної асоціації. У кожної людини вона буде власна і залежатиме від 

своєрідного та індивідуального сприйняття особистістю світу та його реалій. 

Поспілкувавшись зі здобувачами освіти та викладачами, хочу навести як приклади 

найяскравіші незвичайні асоціативні ряди при вивченні гірничої лексики:   

 Strata – пласт, асоціація зі звуковим омонімом в українській мові «страта». 

Асоціативний ряд: стратити-покласти-пласт. Дійсно, абсурдна асоціація.    

 Jack hammer – відбійний молоток. Асоціація з людиною (Джек) з молотом (hammer) в 

руках. Асоціативний ряд: Джек-молот-відбійний молоток.                            

 Підсумовуючи вищенаведену інформацію, можна стверджувати, що активне 

використання мнемотехнічних прийомів у процесі вивчення лексики  англійської мови 

розглядається як допоміжний засіб. Здобувачі освіти розвивають здатність мислити, 

покращують свою креативність і набувають бажання ретельно вивчати матеріал. Основними 

принципами  мнемотехніки є створення асоціацій та формування образів.                 

 Зважаючи на свій досвід використання різних асоціативних мнемотехнічних 

прийомів, можу відзначити, що мнемотехніка значно полегшує процес вивчення мови. 

Вважаю, що мнемотехніка забезпечує довготривале запам'ятовування, розвиває навички 

говоріння і розуміння англійської мови без внутрішнього перекладу на англійську мову. За 

словами відомого психолога професора Карла Сішора, "середня людина використовує не 

більше 10% вроджених можливостей своєї пам'яті, а решту 90% витрачає даремно, оскільки 

порушує природні закони запам'ятовування". Отже, завдання кожної людини – правильно та 

ефективно розвивати свою пам'ять, в тому числі з допомогою асоціативних прийомів 

вивчення іноземних мов.     
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Розробкою понятійного апарату та методологічних питань, що стосуються рекреації, 

вчені почали займатися з 70-80-х років минулого століття. Таким чином, з того часу, як у 

вітчизняних, так і у зарубіжних анналах накопичився значний науковий доробок, 

присвячений цим питанням. Ґрунтовними є праці радянських (російських) вчених – 

засновників рекреаційної географії, з виникнення якої, власне, і почався розвиток галузей 

знань про дозвілля і відпочинок: Ю. Вєдєніна, І. Зоріна, В. Квартальнова, М. Мироненка, В. 

Преображенського. На Україні питаннями методології рекреації займаються О. Бейдик, В. 

Євдокименко, М. Крачило, О. Любіцева, В. Мацола, Я. Олійник, В. Павлов, І. Смаль, А. 

Степаненко та інші. 

Разом з тим, науково-понятійний апарат, який використовується в рекреаційних 

дослідженнях, характеризується відсутністю чітко визначеної системи дефініцій, а також їх 

багатозначністю та різноманіттям. Це пояснюється тим, що, по-перше, наукові пошуки, які 

ведуться у цій царині, розпочались не так давно; по-друге, вони є динамічними; по-третє, 

дослідження ведуться в декількох напрямках: рекреаційна географія, економіка рекреації та 

туризму, соціологія туризму, освіта (в рамках професійної підготовки кадрів для галузі), 

туристичний менеджмент та маркетинг тощо. 

Так, наприклад, відомо понад 14 визначень одного з основних понять даного напряму 

– «рекреація». У залежності від мети, яку переслідує дослідник, а також від його 

суб’єктивного сприйняття цього явища, спектр варіювання значення поняття «рекреація» є 

досить широким: від вживання його в розумінні галузі народного господарства (Р. 

Гусейнов), до використання для означення одного з видів природокористування (В. Павлов, 

Л. Черчик), процесу відпочинку (М. Нудельман), господарської діяльності (П. Гудзь), 

функції туризму (І. Зорін) тощо. У кожному випадку застосування вищеозначеного, а також 

інших базових понять, як-то: «рекреаційна діяльність», «рекреаційна галузь», «рекреаційна 

система» та інших, можна обґрунтувати, особливо, обмежившись рамками однієї 

дисципліни. Але з огляду на тенденцію останніх років, що полягає в спробі поєднання різних 

поглядів на даний суспільний феномен, виникає потреба впорядкувати теоретичну базу, так 

як те, що виглядає цілком правомірним з точки зору однієї науки, здається недосконалим, а 

то й зовсім неприпустимим з точки зору іншої. 

Щодо визначення поняття «рекреація» вчені одностайні в тому, що вона пов’язана з 

відтворенням фізичних, психічних, духовних, інтелектуальних сил людини, яке відбувається 

в процесі оздоровчої, пізнавальної, спортивної, культурно-розважальної діяльності, що 

займає частину вільного часу. Проте є суттєві суперечності у виборі області, що відповідає 

родовій ознаці поняття, яке визначається. Так, М. Мироненко визначає рекреацію як 

«сукупність явищ і відносин, що виникають в процесі використання вільного часу». М. 

Нудельман – як сам процес відтворення фізичних, духовних і нервово-психічних сил 

людини, Ю. Хромов – як усі форми дозвілля. Протиріччя є і у визначенні локалізації людини 

в закритих приміщеннях, відкритому просторі і урбанізованому середовищі». Але 
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дослідження дозвілля, яке проводить індивід в межах архітектури чи дизайну з точки зору 

організації місць відпочинку в помешкання, але не економіста чи, наприклад, географа, які 

мають зовсім інший предмет дослідження. Діаметрально протилежною є думка М. 

Мироненка, який стверджує, що рекреація відбувається «…на спеціалізованих територіях, 

розташованих поза населеним пунктом, який є місцем їх постійного проживання». 

У цьому випадку поза увагою залишається ціла низка рекреаційних занять, 

проведення яких можливе в межах пункту постійного проживання (відвідування музеїв, 

бібліотек, концертних залів, клубів, відпочинок у міських зелених зонах та ін.), а значення 

терміну «рекреація» наближається за змістом до поняття «туризм». Зрозуміло, що повністю 

уникнути багатозначності такого місткого поняття як «рекреація» не вдасться, але, по 

можливості, слід уникати його перекриття з поняттями «рекреаційне господарство», 

«рекреаційна діяльність», «рекреаційний ефект» та іншими. Тож надалі в роботі під 

поняттям «рекреація» розумітиметься одна з форм дозвілля, суспільне явище, пов’язане з 

відтворенням і розвитком фізичних, психічних, духовних та інтелектуальних сил людини, що 

відбувається в місцях, які можуть бути використані для цих цілей як в межах населеного 

пункту, що є місцем проживання відпочиваючих так і поза ним. На відміну від попередніх, 

дане визначення безпосередньо пов’язується із категоріями «вільний час», «дозвілля», 

оскільки його родова ознака окреслюється як одна з форм дозвілля. Окрім того, в ньому 

вказане змістове наповнення, яке вирізняє рекреацію з-поміж інших форм дозвілля, 

підкреслюється її значення, що дозволяє рекреації трансформуватись у суспільне явище, 

уточнюються межі середовища, в якому воно відбувається. 

Рекреація реалізується у процесі рекреаційної діяльності. Рушійною силою цього 

процесу є рекреаційна потреба – ставлення людини до соціально-економічного середовища її 

життєдіяльності, яке проявляється у відчутті нестачі умов для відтворення і розвитку її сил, 

витрачених в процесі праці, а також розваг і отримання нових вражень та прагненні його 

задовольнити. Безумовно, необхідність зняття фізичної втоми належить до основних 

фізіологічних потреб людини, притаманних їй упродовж усього життя. Проте, рекреаційна 

потреба стає економічною категорією лише тоді, коли для її задоволення людина прагне 

звертатися до інших суб’єктів, котрі можуть її забезпечити або мають різноманітні ресурси, 

необхідні для цього. 

Це і визначає учасників рекреаційної діяльності, якими є рекреанти, суб’єкти, що 

надають рекреаційні послуги, а також управлінці, що регулюють відносини між першими 

двома суб’єктами. 

Рекреаційна діяльність у науковій літературі розглядається як така, що здійснюється з 

боку рекреантів з метою задоволення власних потреб (відтворення і розвиток фізичних, 

духовних, психічних та інтелектуальних сил). У деяких джерелах цей процес позначається 

терміном «рекреація рекреаційних потреб», що вживається на противагу терміну 

«рекреаційна діяльність», якими дослідники позначають «систему заходів, явищ і відносин, 

пов’язану з наданням рекреаційних послуг». Видом господарської діяльності зі створення, 

продажу і надання послуг, спрямованих на задоволення потреби населення у відновленні, 

збереженні і розвитку життєвих сил людини, вважає рекреаційну діяльність і А. Бобкова. Але 

в більшості випадків поняття «рекреаційна діяльність» вживається з метою означення 

діяльності як рекреантів, так і рекреаторів – фізичних та юридичних осіб, що задовольняють 

рекреаційні потреби населення, і часто використовуються в якості синоніма до поняття 

«рекреація». Ці поняття дійсно дуже близькі за змістом, так як рекреація – явище, а 

рекреаційна діяльність – процес, в якому воно реалізується. 

Таким чином, очевидно, що рекреаційна діяльність – процес багатосторонній, 

повноцінне протікання якого ускладнюється або навіть унеможливлюється за відсутності 

однієї із сторін. 

Згідно аналізу можна зробити висновок щодо сутності рекреаційної діяльності, під 

яким надалі розумітиметься процес складної взаємодії між суб’єктами та об’єктами, що 

виникає з приводу рекреаційного відтворення населення. В рамках поняття «рекреаційна 
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діяльність» об’єднуються три інші: «рекреаційна споживча діяльність», «рекреаційна 

господарська діяльність» та «рекреаційна управлінська діяльність», - що вживаються на 

позначення активності, відповідно, рекреантів, рекреаторів та органів управління 

рекреаційною діяльністю. При відносній спільності об’єкту, мети та результатів 

вищеозначених суб’єктів рекреаційної діяльності, структура кожного з її різновидів має 

істотні відмінності. 
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У забезпеченні якісних результатів професійної підготовки кваліфікованих робітників 

особлива роль належить майстру виробничого навчання, його професійно-педагогічній 

компетентності, зокрема методичній компетентності, яка поєднує професійні уміння 

робітника високої кваліфікації у певній галузі, технологічні знання з відповідного 

виробництва і майстерність педагогічної діяльності. Від майстра виробничого навчання 

сьогодні чекають готовності до розроблення авторських навчальних та методичних 

матеріалів, які б включали інформацію про сучасний стан розвитку виробництва, 

використання в своїй діяльності високоефективних педагогічних засобів і прийомів, 

інноваційних технологій, організації дослідної роботи, організації й аналізу її результатів, 

конструктивних дій у різноманітних педагогічних ситуаціях, досконалої комунікативної 

поведінки.  

Зважаючи на це, актуалізується потреба у виявленні та практичній реалізації 

механізмів, форм і методів, засобів розвитку методичної компетентності майстрів 

виробничого навчання, яка закладає основу формування професійної компетентності, 

поступово вибудовуючи індивідуальний педагогічний стиль педагога. 

Методична компетентність, яка проявляється у методичній діяльності майстрів 

виробничого навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти направлена на 

обслуговування практики навчання, тобто на розроблення й удосконалення методики 

виробничого навчання. 

Методична кваліфікація майстра виробничого навчання визначається рівнем 

підготовленості до методичної діяльності та характеризується ступенем сформованості 

системи знань, умінь і навичок і ступенем вираженості професійно значущих рис 

особистості, що забезпечують успіх цієї діяльності. Тому підвищення методичної підготовки 

майстра виробничого навчання потрібно розглядати як неперервний процес, що включає як 

організовані форми навчання, так і самоосвітню діяльність майстра виробничого навчання. 

Для того щоб стати кваліфікованим майстром виробничого навчання необхідно мати 

чітку особистісно-професійну позицію, що проявляється в етичних та психолого 

педагогічних настановах. Особливого значення набувають із них наступні:  

 ставлення до учнів – установка на розуміння, співпереживання, на відносну їх 

незалежність та самостійність, на виявлення та використання їх творчого потенціалу;  

 ставлення педагога до самого себе – установка на зацікавленість в успішній 

навчально-виховній роботі, орієнтація на професійний та особистісний ріст і самоаналіз, 

самовдосконалення. 

Найважливішою вимогою до майстра виробничого навчання є його методична 

компетентність.  

Отже, методична компетентність майстрів виробничого навчання визначається як 

здатність ефективно організовувати навчально-виробничий процес, що ґрунтується на 

системі розвинених психолого-педагогічних, фахових, методичних знань і вмінь, а також 

досвіді їх використання в процесі професійно-педагогічної діяльності у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Методична робота майстра виробничого навчання включає: 
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 вивчення  стандартів, законодавчих документів в П(ПТ)О; 

 вивчення навчально-методичної літератури з  педагогіки, психології, 

виховання, методики; 

 вивчення перспективного педагогічного і професійного досвіду та 

впровадження його в навчально-виробничий процес; 

 вивчення сучасних комп’ютерних технологій; 

 самоосвіта, курсова підготовка, стажування на передових підприємствах, 

відвідування уроків досвідчених педагогів,  інше; 

 підготовка інструкційно-технологічної документації, дидактичного матеріалу; 

 створення навчально- методичного забезпечення з професії; 

 напис методичних розробок, посібників, статей, опис власного досвіду, 

проведення відкритих уроків, участь в методичних заходах та інше. 

Модель розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання 

представлена як інтегрована система цілісного процесу підвищення методичного рівня, яка 

включає шляхи досягнення поставленої мети на основі застосування різних форм і методів 

організації підвищення кваліфікації у міжкурсовий період, оцінювання та корекції цієї 

діяльності. Вона є організаційним механізмом координації індивідуальної траєкторії 

успішного розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання. 

Індивідуальна траєкторія успішного розвитку майстрів виробничого навчання, що 

розуміється як результат реалізації їх особистісного потенціалу через доцільний вибір ними 

змісту, форм, методів, технологій, прийомів освіти на основі узгодження індивідуальних 

цілей, потреб, мотивів, інтересів та цілей, вимог навчального закладу. 

Модель базується на змістовій структурі методичної компетентності майстрів 

виробничого навчання та містить чотири складові:  

 цільову (розкриває теоретичні цілі розвитку методичної компетентності); 

 змістову (передбачає відбір змісту та розроблення структури методичної 

компетентності);  

 технологічну (передбачає здійснення розвитку методичної компетентності); 

 результативну (передбачає проведення відповідних кореляційних заходів на 

рефлексивній основі та спрямування розвитку методичної компетентності на бажаний 

результат). 

Мета розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання, що 

здійснюється з урахуванням системного, суб’єктно-

діяльнісного, андрагогічного, компетентнісного підходів, полягає у створенні системи 

заходів щодо підвищення рівня методичної компетентності майстрів і спрямована 

на реалізацію індивідуальної траєкторії успішного розвитку методичної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Зміст завдання визначається у постійному і системному розвиткові окресленого виду 

компетентності майстрів шляхом інституційних форм навчання та самоосвіти; впровадженні 

методики розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання, активізації 

їх розвитку та саморозвитку, забезпеченні науково-методичного супроводу цього процесу та 

створенні дієвого професійно інформаційного середовища. 

Змістова складова моделі включає відбір змісту методичної діяльності майстрів, який 

наповнює змістову структуру їх методичної компетентності, яка утворює методичну 

культуру педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Отже, на основі аналізу аспектів методичної 

діяльності майстрів виробничого навчання ми визначили зміст методичної компетентності 

майстрів: інтереси, потреби, мотиви, цінності та мотивація методичної діяльності; 

професійний інтелект, система психолого-педагогічних, власне методичних та професійних 

спеціалізованих знань з певної виробничої галузі; уміння і досвід методичної діяльності; 

технологічний інтелект і техніко-технологічні вміння і здатності за профілем підготовки 

кваліфікованих робітників; уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності та 

рівень власного розвитку, особистісних досягнень. 
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Технологічна складова передбачає забезпечення педагогічних умов розвитку 

методичної компетентності майстрів виробничого навчання в системі післядипломної освіти, 

яка включає інституційні форми підвищення кваліфікації у міжкурсовий період (науково-

методична робота навчально-методичного центру ПТО, методична робота ЗП(ПТ)О) та 

самоосвітню діяльність майстрів. 

Результативна складова моделі містить сукупність методик, методів, способів 

діагностики рівня розвиненості методичної компетентності майстрів виробничого навчання і 

передбачає оцінювання, корекцію та аналіз результатів системи розвитку методичної 

компетентності майстрів в єдності структурних компонентів даного виду компетентності; 

включає критерії, що відповідають структурі методичної компетентності (мотиваційно-

ціннісний – мотиваційний критерій; когнітивний – інтелектуальний критерій; діяльнісний –

діяльнісний критерій; технологічний – технологічний критерій; рефлексивний – 

рефлексивний критерій) з відповідними показниками, які характеризують три рівні розвитку 

методичної компетентності майстрів: високий (творчий), середній (репродуктивно-творчий), 

низький (інтуїтивно-репродуктивний). 

Упровадження моделі розвитку методичної компетентності майстрів виробничого 

навчання дає можливість визначати ефективні форми методичної діяльності, координувати їх 

взаємодію в міжкурсовий період підвищенні кваліфікації майстрів виробничого навчання. 

Модель забезпечує цілеспрямований педагогічний вплив на особистість майстра, що 

здійснюється на основі науково обґрунтованої й чіткої координації його методичної 

діяльності. 

Отже, використовуючи модель розвитку методичної компетентності, професійно-

педагогічна діяльність майстрів виробничого навчання стає більш результативнішою; 

майстер виробничого навчання спроможний визначити власний потенціал, підвищити 

методичну культури, сформувати власну індивідуальну траєкторію свого успішного 

розвитку. 

Важливим аспектом розвитку методичної компетентності майстра виробничого 

навчання є його самоосвітня діяльність. Самоосвіта являє собою самостійну пізнавальну 

діяльність майстра виробничого навчання, спрямовану на розвиток методичної 

компетентності і визначається внутрішньою мотивацією, високим рівнем самоконтролю, 

самоорганізацією праці. Зміст самоосвіти майстрів виробничого навчання пов’язаний із 

спеціальним, професійно-педагогічним і загальнокультурним розвитком.  

Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання включає науково-дослідну 

роботу над методичною проблемою, вивчення філософської, науково-педагогічної, 

навчально-методичної, психологічної літератури, участь у групових та колективних формах 

методичної роботи, вивчення досвіду своїх колег, теоретичну роботу і практичну апробацію 

власних методичних напрацювань.  

Вивчаючи психологічну літературу, майстер поповнює свої знання в області 

загальної, вікової та соціальної психології, психології особистості майбутнього робітника, 

міжособистісні відносини, психології діяльності та поведінки, структури особистості тощо. 

Знайомлячись з педагогічною літературою, майстер виробничого навчання розширює свій 

тезаріус, підвищує свою професійно-педагогічну спрямованість, яка направлена на пошук 

вирішення складних методичних і технологічних задач; на необхідність у неперервному 

якісному оновленні навчально-виробничого і виховного процесів; на зацікавленість новими 

ідеями і підходами; передовим педагогічним досвідом; на розробку перспектив свого 

професійного зростання. 

Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання передбачає такі етапи:  

І етап – підготовчий, який включає діагностичний та мотиваційний блоки. 

Діагностичний – спрямований на аналіз власних методичних проблем (утруднень), 

формування особистої індивідуальної методичної теми, осмислення послідовності своїх дій. 

Мотиваційний передбачає створення певного настрою до самоосвітньої роботи. 

Головними внутрішніми мотивами самоосвіти майстрів мають бути: бажання поліпшити 
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слабкі сторони володіння методичним напрямом діяльності; глибоке вивчення теорії та 

практики даної проблеми; намагання осмислити, втілити в практику, запропонувати колегам 

механізм певної дії; не зупинятися на досягнутому.  

ІІ етап – практичний, який включає планово-прогностичний і діяльнісний блоки. 

Планово-прогностичний спрямований на визначення мети, завдань самоосвітньої 

діяльності, розробку системи заходів, прогнозування кінцевих результатів.  

Діяльнісний передбачає вивчення різних джерел інформації з певної методичної 

проблеми, вивчення та впровадження позитивного педагогічного досвіду, формування 

методичного комплексу для розв’язання завдань, відстеження проміжних результатів, 

коригування діяльності.  

ІІІ етап – узагальнюючий, який включає результативно-узагальнюючий, корекційно-

прогнозуючий і впроваджувальний блоки.  

Результативно-узагальнюючий полягає у теоретичному осмисленні, аналізі й 

узагальненні фактів самоосвітньої діяльності, оформленні результатів і подання матеріалів 

для подальшого вивчення, розповсюдження.  

Корекційно-прогнозуючий ставить за мету теоретичне обґрунтування результатів, 

формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі. Впроваджувальний 

спрямований на використання результатів самоосвітньої діяльності у практичній роботі 

майстрів виробничого навчання. 

Результатом самоосвітньої діяльності майстрів виробничого навчання може бути 

розробка теми дослідження, робота над власною науково-методичною проблемою, 

атестаційна творча робота, підготовка виступу на семінар, конференцію тощо.  

Розглянувши різні підходи до поняття «самоосвіта», ми визначили, що самоосвіта 

майстрів виробничого навчання являє собою самостійну пізнавальну діяльність педагогічних 

працівників, яка спрямована на розвиток його методичної компетентності та визначається 

внутрішньою мотивацією, високим рівнем самоконтролю і самоорганізацією праці.  
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В еволюції навчально-виробничої діяльності учнів ЗП(ПТ)О важливу роль відіграють: 

зміст навчально-виробничої діяльності та форми й методи її реалізації. Осмислення 

проблеми формування висококваліфікованого працівника неможливе без вивчення й 

втілення у навчально-виробничий процес інноваційних технологій виконання робіт. Успіх 

навчально-виробничого процесу, ефективність кожного уроку виробничого навчання як його 

складова структура, багато в чому залежить від майстра виробничого навчання, рівня його 

підготовленості, кваліфікації та педагогічної готовності. 

Основні завдання, які ставить перед собою майстер виробничого навчання це: 

оптимізація уроків виробничого навчання в навчальних майстернях; застосування 

інноваційних методів навчання; впровадження інноваційних виробничих технологій у 

навчально-виробничий процес.  

На уроках виробничого навчання використовується більшість інноваційних 

технологій. Це уроки - ігри, уроки - екскурсії, творчі лабораторії майстрів, майстер - класи, 

круглі столи, роботи за проектними методиками для здійснення пошуково–дослідницької 

діяльності учнів [1]. 

Конкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від робітника не лише глибоких 

теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й швидкої модернізації, креативності, 

постійного оновлення власного досвіду у виробничій сфері.  

Саме тому майстрам виробничого навчання необхідно постійно опановувати нові 

технології, розвивати власне мислення, удосконалювати вміння та навички, щоб заохочувати 

до активної виробничої діяльності учнів — не як виконавців поставлених завдань, а як 

творчих особистостей, здатних до активного пошуку й втілення інноваційних технологій 

виробництва. 

Результатом діяльності щодо впровадження інновацій у навчально-виробничу сферу 

вбачають випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників.  

Використовуючи інноваційні технології навчання, майстри виробничого навчання 

переконалися, що новітні освітні технології передбачають не просто отримання знань, а 

творче відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, 

професійно здібного кваліфікованого робітника [2].  

На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного 

навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів, 

продуктів тощо. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає 

зв’язок із загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Це забезпечує цілеспрямоване 

вивчення навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння 

професією. Значного поширення у нашому освітньому закладі набули інноваційні уроки, які 

мають стандартну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу учнів до навчання 

загалом та підвищення їх фахового рівня зокрема. В умовах ринкової економіки підготовка 

сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона 

спрямовується на розвиток у нього вміння: самостійно виконувати і оновлювати знання, 

ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних 

ситуаціях, бути соціально-активною особистістю тощо. Тому головним завданням 
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професійної (професійно-технічної) освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих 

робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується 

впровадженням інноваційних технологій навчання, та застосування сучасних виробничих 

технологій у професійній підготовці робітничих кадрів.   

Сучасна економіка вимагає від професійної освіти підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, самостійного, ініціативного захищеного та мобільного на 

ринку праці.  

Сучасне життя диктує нові підходи до формування освітнього процесу. В той же час 

виробництво вимагає формування у випускників ЗП(ПТ)О не тільки практичних умінь і 

навичок, а й розвитку найбільш значущих загальнолюдських якостей, які в процесі трудової 

діяльності при освоєнні нових виробничих технологій дають змогу динамічно змінювати 

свою професію.  

Щоб підготувати такого робітника, педпрацівники нашого Центру: впроваджують в 

навчальний процес сучасні новітні виробничі технології; вивчають ринок праці та 

співпрацюють з соціальними партнерами області.   

Головними напрямками в цій роботі є: розвиток особистості учня через нетрадиційні 

форми і методи навчання; оволодіння інноваційними технологіями виробництва та 

упровадження їх у навчальний процес; удосконалення методики використання 

комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.   

Важливу роль у підготовці кваліфікованого робітника має виробнича практика, яка 

проходить на базі підприємств і є продовженням та розвитком теми соціального партнерства. 

Оскільки учні не тільки набувають знань та практичних навичок, а й вчаться працювати в 

колективі, нести відповідальність, планувати своє подальше професійне життя. Актуальним 

питанням як в професійній (професійно-технічній) освіті загалом, так і в ДНЗ «Подільський 

ЦПТО» постає питання – соціального партнерства. Нами проведено круглий стіл з 

підприємцями району і сьогодні ми вже маємо домовленість з підприємствами щодо 

проведення на їх базі занять в формі уроку - екскурсії. Створено умови для практичного 

ознайомлення учнів з сучасними виробничими технологіями. Ринкова економіка чітко 

визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним те, що головна мета всіх суб’єктів 

освітнього процесу полягає в необхідності урахування сучасних соціально-економічних 

реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми.   

Для здійснення головних напрямів професійної підготовки від майстрів виробничого 

навчання залежить значне підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів 

навчання і виховання учнів, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, а 

також постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.  

Найважливіша риса сучасного виробничого навчання – його спрямованість на те, щоб 

навчити учнів не лише пристосуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних 

змін.   

Сучасний робітник – повинен вміти застосовувати на практиці нові сучасні матеріали, 

знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими інструментами та 

обладнанням, мати практичний довід виконання робіт за інноваційними виробничими 

технологіями. 

На регіональному ринку праці соціальні партнери-роботодавці надають перевагу тим 

випускникам, які володіють інноваційними виробничими технологіями, мають глибокі 

знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт, а також мають досвід 

практичного використання цих знань. Випускник з таким рівнем професійної компетентності 

буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займатиме активну соціальну 

позицію.  

Проводячи навчально-виховний процес безпосередньо на сучасному підприємстві із 

застосуванням високотехнологічного обладнання ми сприяємо підвищенню якості 

підготовки робітничих кадрів. Виробництву потрібні конкурентноспроможні фахівці, здатні 

адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін, а це потребує істотного 
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підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. 

Аналіз і вирішення конкретних виробничих ситуацій є одним із методів, який 

застосовує майстер виробничого навчання практично на кожному занятті, особливо на 

етапах узагальнення і систематизації та закріплення знань. Застосування такої технології 

навчання дає можливість сформувати в учнів вміння використовувати набуті знання для 

вирішення виробничих, в тому числі нестандартних ситуацій [3].  

В змісті завдань конкретних виробничих ситуацій одночасно утворюється 

проблемність прикладного характеру. Будь-яка ситуація і є свого роду проблема, яка завжди 

потребує шляхів її вирішення. Тому проблема носить практичний характер, а шлях її 

розв’язання – теоретичний. Тобто учень, оперуючи певними теоретичними знаннями, 

визначає варіанти вирішення проблеми. Вирішення цього завдання є комплексом для 

реалізації таких завдань заняття, як розвиток логічного мислення, активізація розумової 

діяльності учнів, формування у них потреби в навчанні, оскільки демонструється можливість 

застосування набутих знань, що, в свою чергу, сприяє розвитку інтересу до обраної професії.   

Сучасний рівень науки і техніки потребує формування і виховання творчо мислячих 

кваліфікованих робітників. Сьогоднішньому учню недостатньо лише поглинання «готової» 

інформації. Необхідно навчити його самостійно шукати способи розв’язання проблем, 

пов’язаних з реальними ситуаціями у житті, з майбутньою діяльністю [4].  

На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного 

навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів 

При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із 

загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення 

навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння професією. 

Значного поширення у нашому навчальному закладі набули інноваційні уроки, які мають 

стандартну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу учнів до навчання загалом 

та підвищення їх фахового рівня зокрема [5].   

Конкуренція на ринку праці та підвищення якості продуктивності праці вимагає від 

робітника високих професійних знань, технічної грамотності та рівня культури праці. 

ЗП(ПТ)О повинен гарантувати рівень підготовки, який відповідає міжнародним вимогам, 

інтересам розвитку України і регіональним потребам. На вирішення зазначених проблем 

спрямована діяльність викладачів та майстрів виробничого навчання  Центру.  

Під час навчання із застосуванням інноваційних методів учень стає не об’єктом, а 

суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та 

розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. 

Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при правильній їх 

організації зростає цікавість до процесу навчання.  

Інтегрування звичайного уроку виробничого навчання з інноваційними методами 

навчання дозволяє зробити процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. На 

тих уроках де використовувати мультимедійні презентації, схеми, таблиці різного змісту, 

інструкційні та технологічні карти, зразки виробів, індивідуальні картки-завдання різних 

рівнів складності, навчальні та наочні посібники кінцевий результат на багато вищий [6]. 

Ми на власному досвіді переконалися: при впровадженні інноваційних форм і методів 

навчання у навчально-виробничий процес значно зросли:  

• рівень технічного і творчого мислення учнів;  

• зацікавленість майбутньою професією;  

• рівень розвитку мислення і здібностей учнів (застосування знань у проблемних 

ситуаціях);  

• самостійність учнів (вміння працювати з інструкційно-технологічними картами, 

вирішення продуктивних завдань).  

Використання інноваційних технологій допомагає педагогу краще оцінити здібності і 

знання учня, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, 

стимулює його професійний ріст і подальше освоєння нових методів.   
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Інноваційні технології навчання передбачають не просто отримання знань, а творче 

відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно 

здібного кваліфікованого робітника, розвитку в учнів підприємницьких моделей поведінки, 

активної життєвої позиції, цілеспрямованості, впевненості в собі, навичок раціонального 

використання часу, своїх внутрішніх ресурсів.   

Таким чином, безумовно, інноваційні технології навчання – шлях до підвищення 

якості професійної освіти, зацікавленості учнів у навчанні:  

1) дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання; 

2) формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоювання та 

передачі інформації;  

3) сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову 

діяльність.  
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Проведення в Україні структурних реформ, забезпечення стійкого зростання 

економіки, умов для ведення господарської діяльності на інноваційних засадах, у тому числі 

в швейній галузі, позначається на збільшенні кількості нових робочих місць, насамперед, 

високотехнологічних. З огляду на це, зростає необхідність у професійно компетентних 

робітниках швейного  профілю з широкими кваліфікаціями, здатних розв’язувати складні 

виробничі завдання. Відповідно, актуалізується професійна підготовка кваліфікованих 

робітників швейного профілю, зокрема кравців, закрійників на компетентнісній основі. 

Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною 

може бути лише по-справжньому компетентна особистість. На сучасному етапі життєві 

компетентності включають виховання відповідальної особистості, здатної до саморозвитку, 

самостійно, незалежно будувати свою долю, стосунки зі світом, реалізувати життєве 

призначення через особистий вибір. 

Попит на висококваліфікованих робітників існував у всі часи, а тому не дивно що на 

сьогоднішній день українська економіка потребує професійно компетентних фахівців у всіх 

галузях. Легка промисловість займає провідне місце, а однією з її найважливіших підгалузей 

є швейне виробництво. Для роботи на швейних підприємствах необхідні компетентні, 

мобільні й конкурентоспроможні кваліфіковані робітники на рівні сучасних і перспективних 

вимог. 

Актуальною проблемою професійної (професійно-технічної) освіти є оновлення й 

удосконалення змісту професійного навчання та системи кваліфікацій, оскільки працедавці 

вважають її недосконалою через те, що вона не дає об’єктивної інформації про якість 

набутих знань, умінь і компетенцій, які б відповідали реальним потребам ринку праці. 

Сучасний підприємець більше зацікавлений у працівникові, який вміє думати самостійно, 

грамотно працювати з інформацією, шукати шляхи раціонального подолання поточних 

виробничих питань, володіти критичним і творчим мисленням, бути комунікабельним. 

Проблеми оновлення освітніх стандартів П(ПТ)О з робітничих професій та 

вдосконалення змісту професійного навчання досліджували науковці та педагоги-практики 

закладів П(ПТ)О: О. Бондаревська, Б. Гершунський, М. Дементьєв, O. Журавльов, Ф. 

Зіятдінова, Б. Камінський, Г. Лук’яненко, Н. Ничкало, Ю. Сухарінов та ін. 

Найвищим критерієм якості підготовки майбутніх фахівців є професійна 

компетентність. Розрізняють декілька видів професійної компетентності: спеціальну або 

діяльнісну, яка пропонує володіння професійною майстерністю на високому рівні; 

особистісну (володіння способами самовираження і саморозвитку; здатність знаходити 

нестандартні рішення, гнучке теоретичне і практичне мислення, вміння бачити проблему, 

здатність самостійно здобувати нові знання і вміння); індивідуальну (володіння способами 

самореалізації та саморозвитку індивідуальності в межах професії, здатність до творчості). 

Щодо самого визначення “професійна компетентність”, то її розглядають як певний 

рівень освіченості спеціаліста (Б. Гершунський); характеристику якості підготовки 

спеціаліста, певний потенціал ефективності трудової діяльності (В. Пугачов); компонент 

єдності професійної та суспільної культури (О. Бондаревська); спеціальну підструктуру, 

зміст якої складають певні знання та досвід особистості у вирішенні виробничо-технічних та 
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організаційно-управлінських завдань, які постають перед нею (O. Журавльов); певну 

інтегральну якість, яка формується на засадах професійно-ціннісних орієнтацій і здатності до 

створення людиною власної концепції розвитку мислення та самосвідомості (Ф. Зіятдінова). 

За М. Дементьєвою, професійна компетентність – це здатність фахівця ефективно 

вирішувати завдання, які відносяться до сфери її професійної діяльності, глибока обізнаність 

щодо умов і технологій вирішення проблем, що виникають, вміння професійно грамотно 

реалізовувати свої знання на практиці. 

Аналіз роботи закладів П(ПТ)О показує, що формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців неможливе без оновлення освітніх стандартів; удосконалення 

професійного навчання шляхом впровадження новітніх технологій у навчальний процес; 

введення компетенцій, а також використання і впровадження в навчальний процес 

інноваційних виробничих технологій. 

Сформувати професійні знання, вміння і навички, оптимально поєднати теоретичну і 

практичну складові, інтегруючи їх, дозволяє впровадження в начальний процес програми 

компетенцій, оволодіння яким передбачає запровадження компетентнісної технології 

навчання, що робить можливим перехід при конструюванні змісту освіти від знань до 

способів діяльності. 

За компетентнісною технологією навчання педагог, щоб підготувати компетентного 

випускника, повинен сформувати професійні та ключові компетенції (трудові операції), які 

складають сукупність трудових операцій, зміст яких формує необхідні компетенції. 

За результатами аналізу дослідження педагогів-практиків щодо проблеми 

проектування професійних стандартів у сфері швейного виробництва створено модель 

професійного стандарту компетентності з професії “Кравець”, яка стала основою для 

оновлення діючих кваліфікаційної та освітньо-кваліфікаційної характеристик і розроблення 

експериментального навчального плану, де освітня програма розподіляється на навчальні 

компетенції, що будуються по вертикалі та складаються з відповідних предметних 

компетенцій. Ці компетенції в подальшому формують знання, вміння і компетенції для 

засвоєння автономної трудової функції, які на кожному кваліфікаційному рівні розмежовано 

на окремі блоки, їхній зміст узагальнено і трансформовано у стисле формулювання їх 

значення. Щоб ідентифікувати ці блоки, введено поняття “модулі компетенції”, які фактично 

визначали основні види робіт кравця. 

Актуальним є впровадження за модульно-компетентнісною технологією навчання 

інтегрованих уроків, які передбачають інтеграцію спеціальних предметів, що входять до 

модуля професійно-теоретичної підготовки та навчально-виробничих робіт, які складають 

зміст модуля виробничого навчання. 

Особистісно-орієнтований підхід реалізовано шляхом впровадження інноваційних 

технологій. Серед інноваційних технологій, які застосовуються викладачами для покращення 

навчального процесу, можна виділити такі: інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 

дистанційні, розвивальні, модульно-розвивальні тощо. 

У якості виховних інноваційних технологій застосовують мистецькі засоби і прийоми 

впливу педагога на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних 

цінностей у поєднанні із загальнолюдськими: рання соціалізація учнів; патріотичність; 

духовний розвиток учнів тощо. 

Інноваційні педагогічні технології дали можливість запровадити найрізноманітніші 

методи навчання. Ефективно проходять уроки, де використовуються інтерактивні методи, які 

допомагають учням глибше зрозуміти тему, а набуті теоретичні знання використати у 

життєвих ситуаціях. 

Такі підходи до занять виявилися ефективними щодо: оптимальності – у спробі 

досягти поставлених навчально-виховних цілей при найменших витратах часу, зусиль і 

засобів завдяки високій якості, ефективності, а головне – результативності навчання; 

інтеративності – синтез і одержаних знань не лише з одного предмета, а й з інших 

предметів; сучасності – у постійному прагненні до нововведень і неперервному 
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вдосконаленні змісту предмета з урахуванням зменшення розриву між найновішими 

досягненнями в науці та виробництві; науковості – відмові від інтуїтивного визначення 

змісту, методів і форм навчання та переході до максимально повного аналізу, заснованого на 

найновіших сучасних досягненнях психолого-педагогічних наук; масштабного 

використання сучасних, технічних і дидактичних засобів навчання, які активізують 

діяльність учнів; якісної та кількісної оцінки результатів навчання. 

Нові технології навчання ставлять відповідні вимоги до інженерно-педагогічних 

працівників: уміти діагностувати цілі навчання, виховання і розвитку; глибше володіти 

навчальним предметом; моделювати професійну діяльність майбутнього фахівця; 

організовувати самостійну роботу учнів для підготовки до семінарських занять, уроків-

конференцій тощо; створювати нові види наочних засобів для навчання; вільно володіти 

методами проблемного розвивального навчання тощо. 

Сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців швейного профілю тісно пов’язана 

з художньо-естетичним вихованням, яке здійснюється комплексом засобів: художнє 

виховання; естетична та мистецтвознавча освіта; поширення та пропаганда найвищих 

досягнень художньої культури; естетичне середовище; естетичні аспекти фізичної культури і 

спорту, культурний туризм; художня самодіяльність тощо. 

При підготовці кваліфікованого робітника швейного профілю враховують основну 

властивість особистості, а саме: прагнення до творчості та краси. Щоб прилучити учнів до 

естетичної культури, розвинути творчі здібності, сформувати естетичні смаки та художньо-

естетичні уміння, викладачі застосовують метод, який називається “мозковим штурмом”. Ця 

методика полягає у вмінні викладача розкрити глибинні творчі резерви учня і навчити його 

творчо підходити до розв’язання професійних проблем. 

Важливим аспектом підготовки компетентного фахівця швейного профілю є 

інноваційні підходи до співпраці навчальних закладів із підприємствами. 

Суть інноваційного підходу полягає у діагностиці навчальними закладами ринку 

праці, а саме: визначення мережі підприємств, які потребують робітничих кадрів; 

асортименту виробів, які виготовляються; рівень технічного обладнання підприємств і 

діючих інноваційних технологій на цих підприємствах. Також здійснюється науково-

методична робота з вивчення виробничого досвіду даного підприємства, а саме вивчення 

технологій виготовлення одягу з використанням нових матеріалів і сучасного обладнання. 

Таким чином, умовами формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

швейного профілю можна вважати: подальшу інтеграцію професійної (професійно-технічної) 

освіти у світову систему підготовки робітників шляхом упровадження інноваційних 

технологій навчання та виробництва; компетентнісний підхід; методи формування 

художньо-естетичного виховання й інноваційні підходи до співпраці з підприємствами 

легкої промисловості. 
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Головною ланкою економіки кожної держави та рушійною силою, що створює 

потрібну суспільству продукцію, є підприємство. Такі умови вимагають особливої уваги, яку 

необхідно приділити розробці механізму, який би не тільки створив сприятливі умови для 

ефективного функціонування підприємств, а й забезпечив йому високий рівень 

конкурентоспроможності. 

Ураховуючи сучасні умови діяльності українських підприємств під час пандемії 

Covid-19 гостро постало питання підвищення ефективності складових 

конкурентоспроможності. За таких умов підприємці знаходяться у постійному пошуці нових 

важелів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Саме зараз, в умовах кризи, 

здатність та ефективність адаптації підприємства до вимог карантину залежить від його 

конкурентного потенціалу, що і є запорукою одержання високого прибутку.  

Під час аналізу літературних джерел виявилося, що поняття 

«конкурентоспроможність підприємства» наразі дуже актуальне серед науковців. Питання 

про конкурентоспроможність підприємств в умовах пандемії Covid-19 досліджували вчені: 

Пол Донован, Мінченко Д., Гурова Т., Денисенко К., Скоробогатий П. та інші. Проте, 

проблема дослідження чинників зовнішнього середовища, що здійснюють вплив на 

конкурентоспроможність підприємства під час пандемії залишається недостатньо 

дослідженою. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства це певний аспект менеджменту, 

що спрямований на формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг та 

забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта економічної конкуренції. Сучасна 

концепція управління конкурентоспроможністю підприємства базується на використанні 

фундаментальних положеннях науки управління, відповідно до яких основними елементами 

системи управління є мета, об'єкт і суб'єкт, методологія та принципи, процес та функції 

управління [1, с. 219]. 

Утримання конкурентних позицій підприємства на ринку та зростання його 

конкурентоспроможності у нових  реаліях  вимагає  від  керівництва негайних рішучих дій, 

комплексних змін як в системі менеджменту, так і  в  системі  стратегічного  бачення,  

мислення власне  самих  управлінців.  Наразі особливе значення мають адаптивність та    

вміння  мислити  інноваційно.  Керівникам підприємства необхідно стати лідерами, які   

спроможні аналізувати інформацію та самостійно приймати рішення, бути готовими брати 

на себе відповідальність та вести підприємство до досягнення цілей. Їм потрібно зрозуміти 

нові тенденції, що вимагаються в сучасних реаліях та швидко реагувати на них[2, с. 19]. 

Складові зовнішнього оточення та внутрішньої структури систем мають 

індивідуальну структуру для кожного об'єкта управління: персоналу, товару, підприємства, 

галузі, регіону Цей підхід достатньо обґрунтований, у ньому виділено керуючу та керовану 

підсистеми, проте не зрозуміло за допомогою яких чинників будуть відбуватися зміни в 

конкурентоспроможності підприємства [3, с. 49]. 

Успіх від впровадження заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності  

підприємства  залежить  від: правильності та швидкості проведення окремих перетворень, 
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впровадження цифрових технологій та інновацій з урахуванням ризиків і загроз,  але й також  

певною  мірою  визначається  економічною  політикою держави, такими як: заходи сприяння 

з  підвищення  рівня  цифрових  підприємницьких  компетенцій та розвиток електронної 

комерції. А також залежить від того, наскільки швидко уряд країни  зможе провести 

навчання і перенавчання громадян цифровим навичкам, застосуванню  цифрових  технологій 

та роботі  із  великими  базами даних. Адже, за оцінками експертів, в світі очікуються значні 

зміни у частині людської «цифровізованої» поведінки,  включаючи  систему  освіти, 

консультацій та інтелектуального обміну [4, с. 125]. 

Отже, пандемія та запроваджені карантинні обмеження призвели до негативних  

наслідків  в  діяльності  підприємств, насамперед до значних фінансових втрат, особливо для 

певних сфер економіки. У сучасних реаліях ринок потребує швидку адаптацію та перебудову 

діяльності підприємств відповідно до нових умов. Водночас пандемія стала поштовхом до  

прискорення  процесів  цифровізації  економіки,  що відкриває  перед  підприємствами  нові  

можливості  для  покращення  бізнес-процесів, зміни бізнес-моделі і зростання їх 

конкурентоспроможності на ринку. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в 

умовах нової реальності потребує трансформації підходів  до системи  управління  та  

організації  їх діяльності, а також застосування критичного мислення, інноваційних підходів, 

адаптивності та гнучкості з боку власне самих управлінців.  
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РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА БЕЗРАБОТИЦЫ В ГРУЗИИ 

 

                                                                                    Гелашвили Майя                             
д.эк.н., проф.                                                                                                      

               Самцхе-Джавахетского Государственного университета, Грузия 

 

Abstract. Unemployment is one of the most important and difficult problem solved. 

Since Georgia is not the assistance to the unemployed, the unemployment statistics only economic 

analysis purposes. From the economic point of view, the working capacity and human resources are 

lost in the form of unemployment. The significance fact of this matter is the education that is 

considered as the investment in human capital. Current social and economic background, as well as 

the unstable political environment contributed to the increase of unemployment rate and therefore 

many of the Georgians chose the labor migration. In a short period of time, Georgian citizens have 

appeared on the labor market of almost every developed countries. However, there are no exact data 

on how many labor migrants have left Georgia. Due to the fact that Georgia is not the party of any 

agreement concerning labor migration regulations, Georgian citizens are deprived of the possibility 

of legal protection whenever their rights are violated, although in developed countries the similar 

issues are solved by the state by participating in social matters. 

Today, the face again (and maybe even more sharply for a) unemployment problem.If the 

problem of trusting, we can consider the subsequent or underlying causes, which is characterized by 

a high unemployment rate. For those reasons I consider the government of the reforms and to take 

decisive measures such as: 

 liberal tax system; 

 part-time jobs created; 

 unemployment insurance. 

In order to support the economy and in this case, the successful implementation of 

employment policy. 

 

Keywords: employment policy, unemployment insurance, a liberal tax system, 

entrepreneurship, employment agencies. 

Ключевые слова: политика занятости, страхование по безработице, либеральная 

налоговая система, предпринимательство, агентство по трудоустройству. 

 

Одной из самых важных и труднорешаемых проблем является безработица. 

Существует огромное количество статистических данных по  безработице в Грузии, но очень 

сложно определить точные данные,т.к. на данном этапе легко можно как  нанять так и 

уволить. В итоге Грузия неоднократно подвергалась критике со стороны правозащитных 

организаций.             

С чисто экономической точки зрения в результате безработицы,экономика нашей 

страны, из-за неиспользованной рабочей силы, получает убытки.  Согласно закону Оукена 

(эти данные также подтверждаются на примере Грузии), каждый 1% роста уровня 

безработицы приводит к снижению ВВП примерно на 2%, [1] -а это  тяжелым бременем 

ложится на население страны и вызывает экономические, психологические и социальные 

потери За последние годы в Грузии, в этом направлении сложилась наихудшая ситуация,т.к. 

увеличилось количество безработных из-за  отсутствия механизмов социальной защиты. 

По официальным данным Грузстат 2020 года 1,7 млн человек считаются занятыми и 

246 тыс. безработными, но если учесть количество соискателей на внутреннем рынке труда, 

то не только 246 тыс. человек ищут работу, но и большинство самозанятых, которые 

пытаются разными способами получать доход до получения желаемой работы. 

Соответственно, как только в Грузии появятся новые рабочие места, не исключено, что 
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самозанятые полностью их заполнят, и количество безработных не уменьшится. 

целесообразно внести изменения законодательно, структурно. В частности, создать службу, 

которая будет заниматься регистрацией и учетом безработных, а также трудоустройством 

безработных и выдачей пособий. Что касается надбавок, то в Грузии пока в этом 

направлении ничего не делается. 

Уровень безработицы в Грузии рассчитывается исходя из соотношения количества 

занятых и безработных от экономически активного населения. Безработица в 2020 году 

выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,9%. 

(см. диаграмму N1). Почти 22% безработных в стране- это достаточно высокий показатель, 

рост которого не исключен и в будущемю. 

Диаграма 1 

 

 
Источник: Национальное бюро статистики Грузии 2020 

     

 По данным Национального бюро статистики Грузии за 2015 год, если сравнить 

средний доход и расходы на одно домохозяйство с 2020 годом, то окажется, что годовой 

доход на душу населения в 2015 году составляет 7125 тысяч лари, а расходы на самом деле 

составляют 6721 лари, т.е. 404 лари  по-прежнему остается владельцам домохозяйств [7]. Но 

в 2020 году, после пяти лет вместо улучшения этого показателя, мы получим худший 

результат. В частности, в 2020 году доход составляет 10683 тыс. лари, а расход - 10803. 

Отрицательное сальдо составляет -1200 лари [4]. 

В развитых странах и даже в некоторых развивающихся странах расходы растут, 

поскольку правительству приходится выплачивать больше пособий по безработице. 

Правительство Грузии освободило себя от этих расходов и отказало в компенсации. Сегодня 

основное бремя безработицы в Грузии снова ложится на самих безработных, т.к. их доход 

снижается, а навыки из-за неиспользования регресируют. В то же время безработица снижает 

мотивацию к работе. Все это ведет к психологическим издержкам безработицы, которые 

испытывают безработные и их семьи в форме стресса, называемого экономическими 

трудностями и потерей дохода. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сегодня Грузия снова 

столкнулась с проблемой безработицы (а может быть, еще острее). Если мы признаем эту 

проблему, то мы также сможем судить о сопутствующих  или основных причинах, 

характеризующих высокий уровень безработицы. Если государство ставит перед собой цель 

снизить уровень безработицы до определенного уровня, считаю целесообразным провести 

такие реформы и решительные меры, как: 

       • Создание либеральной налоговой системы; 
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       • Создание рабочих мест с частичной занятостью; 

       • Страхование по безработице. 

Прискорбно, что сегодня в Грузии есть много предпосылок для того, чтобы уровень 

безработицы снова поднялся. Какими механизмами будет решена эта проблема и решится ли 

она вообще, покажет время. 
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Гидравлические системы с адаптацией к нагрузке (load sensing или LS-системы) 

решают проблему одновременного регулирования скоростей нескольких рабочих органов 

гидропривода при относительно невысоких потерях мощности за счет адаптации уровня 

входного давления гидросистемы к максимальной величине нагрузки на рабочих органах 

машины. При традиционном дроссельном регулировании скоростей нескольких 

одновременно работающих исполнительных органов гидропривода регулирование их 

скоростей может происходить только при максимальном давлении на входе гидросистемы, 

не зависящем от уровня давления на исполнительных органах [1], так что потери мощности в 

гидроприводе оказываются недопустимо высокими. В LS-системах давление на наиболее 

нагруженном исполнительном органе используется для управления входным давлением 

гидросистемы, так что входное давление изменяется в соответствии с изменением давления 

на наиболее нагруженном исполнительным органе, превышая его на небольшую постоянную 

величину [1,2]. Такие гидросистемы дополнительно оснащаются системой выбора 

наибольшего из давлений на исполнительных органах и устройством, поддерживающим 

постоянную разность давлений между этим давлением и входным давлением гидросистемы 

(LS-перепад). В качестве этого устройства может использоваться либо насос с регулятором 

разности давления (при использовании регулируемых насосов) либо гидроклапан разности 

давлений (при использовании нерегулируемых насосов). 

Широкое внедрение LS-систем в машиностроительную практику сдерживается 

традиционным использованием в них дорогих, обладающих низкой ремонтопригодностью и 

весьма требовательных к техническому обслуживанию и чистоте рабочей жидкости 

регулируемых аксиально-поршневых насосов. Применение намного более дешевых и 

неприхотливых нерегулируемых насосов, в первую очередь, шестеренных, ограничено, так 

как считается, что для них характерны более высокие энергетические потери и меньший 

к.п.д. Такое мнение основано на простейшем схемотехническом анализе (подача насосов LS-

системы с регулируемыми насосами строго равна величине потребляемого рабочими 

органами расхода, в то время, как LS-системы с нерегулируемыми насосами имеют 

избыточную неиспользуемую подачу насосов, что приводит к дополнительным потерям 

мощности) и подтверждается проводившимися в свое время расчетами [3, 4]. Оно не 

изменилось даже с появлением предложений по использованию в LS-системах 

многопоточных нерегулируемых насосов [5], что позволяет существенно снизить величину 

избыточной подачи.  

При этом нужно отметить, что упомянутые расчеты проводились около трех 

десятилетий назад и не отражали современного состояния элементной базы LS-систем. В 

частности, методика сравнительных расчетов не учитывала неравенство LS-перепадов для 

гидросистем с регулируемыми и нерегулируемыми насосами, характерное для современного 

гидрооборудования.  

В последнее время ОАО «ГСКТБ ГА» с участием ГГТУ им.П.О.Сухого создана 

методика расчета энергетических характеристик LS-cистем различных типов с учетом их 

структуры и параметров элементной базы (см., напр., [6]) и проведен анализ параметров 
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современной элементной базы различных производителей. На этой основе проводилось 

моделирование потерь мощности LS-систем с нерегулируемыми и нерегулируемыми 

насосами, в том числе, с учетом динамики систем и введения в них дополнительных 

контуров подпитки. 

Анализ показывает, что LS-перепад в системах с регулируемыми насосами (ΔpLSO) 

принципиально выше, чем для систем с нерегулируемыми насосами (ΔpLSK) на величину 

порядка 1 – 2 МПа (в среднем, на 1,5 МПа), что обусловлено и конструктивными 

требованиями к регулируемым насосам, и худшими динамическими характеристиками. 

Избыточный LS-перепад систем с регулируемыми насосами приводит к потерям мощности и 

снижает к.п.д, что в ряде случаев может компенсировать дополнительные потери мощности 

в системах с нерегулируемыми насосами, обусловленные избыточной подачей насосов.  

Особенно важно это для двухпоточных и многопоточных LS-систем с 

нерегулируемыми насосами, в которых один или несколько насосов автоматически 

разгружаются от давления при снижении потребляемого рабочими органами гидросистемы 

расхода и подключаются к напорной магистрали при его повышении, что снижает величину 

избыточной подачи.   

Проведенное моделирование энергетических потерь в LS-системах показывает, что: 

1. Оптимальные подачи насосов Q1 и Q2 двухпоточной системы, при котором потери 

мощности являются минимальными, задаются следующими выражениями: 

2
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где Qmin и Qmax– минимальный и максимальный суммарные расходы, потребляемые 

одновременно работающими исполнительными органами машины. 

2. Условие равенства избыточных потерь мощности в LS-системах с регулируемыми 

насосами (вследствие избыточного LS-перепада) и двухпоточных системах с 

нерегулируемыми насосами выглядит следующим образом: 
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где p0 – максимальное текущее значение давления в гидросистеме. 

Анализ этого выражения позволяет определить условия, при которых энергетическая 

эффективность двухпоточной LS-системы выше, чем системы с самовсасывающим 

регулируемым насосом. Для гидросистем с различными давлениями эти условия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Условия, при которых энергетическая эффективность двухпоточной LS-системы 

превышает энергетическую эффективность системы с самовсасывающим регулируемым 

насосом 

Диапазон характерных максимальных 

давлений p0, МПа 

Диапазон изменения потребляемых 

исполнительными органами расходов 

до 6 МПа 0 – Qmax 

до 12 МПа 0,3… 0,5 Qmax – Qmax 

12 – 20 МПа 0,5… 0,7 Qmax – Qmax 

более 20 МПа более 0,7 Qmax – Qmax 

Таким образом, оказывается, что двухпоточные LS-системы низкого давления во всех 

случаях, среднего – во многих (кроме случаев широкого диапазона регулирования скоростей 

исполнительных органов), а высокого – в случаях слабопеременных расходов имеют 

меньшие потери мощности, чем LS-системы с регулируемыми насосами. 

Если же в LS-системах используются несамовсасываюшие регулируемые насосы, то 

вследствие дополнительных потерь в контуре подпитки, диапазон условий, в которых 

двухпоточные системы с нерегулируемыми насосами являются более энергетически 

эффективными, еще расширяется: 
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Таблица 2. Условия, при которых энергетическая эффективность двухпоточной LS-системы 

превышает энергетическую эффективность системы с несамовсасывающим регулируемым 

насосом 

Диапазон характерных максимальных 

давлений p0, МПа 

Диапазон изменения потребляемых 

исполнительными органами расходов 

до 6…9 МПа 0 – Qmax 

до 12 МПа 0,2… 0,4 Qmax – Qmax 

12 – 20 МПа 0,4… 0,6 Qmax – Qmax 

более 20 МПа более 0,6 Qmax – Qmax 

Дополнительный интерес представляет собой случай трехпоточных LS-систем, в 

которых имеются три нерегулируемых насоса, один из которых является постоянно 

работающим, а остальные автоматически разгружаются от давления при снижении 

потребляемого в гидросистеме расхода и подключаются к напорной магистрали при его 

повышении. 

Моделирование такой системы показывает, что потери мощности трехпоточной 

системы по сравнению с двухпоточной снижаются на величину 
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где Q31, Q32 и Q33 – подачи насосов трехпоточной LS-системы. 

Это достаточно большая величина, составляющая до трети потерь мощности 

двухпоточной системы и в экстремальном случае (когда минимальный потребляемый 

исполнительными органами машины расход равен нулю, а подачи насосов трехпоточной 

системы равны друг другу) равная 8,33% общей потребляемой мощности гидропривода. В 

результате оказывается, что диапазон условий, при которых трехпоточная LS-система с 

нерегулируемым насосом превосходит по энергетической эффективности LS-систему с 

регулируемым насосом, расширяется по сравнению с приведенным в табл. 1 и 2 

ориентировочно, на треть. 

С учетом существенных преимуществ нерегулируемых насосов в стоимости, 

надежности и трудоемкости обслуживания и ремонта можно считать, что при создании 

новых или модернизации существующих машин использование многопоточных LS-систем с 

нерегулируемыми насосами взамен систем с регулируемыми насосами должно явиться 

перспективным методом снижения стоимости и повышения надежности машины. 
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Пандемія внесла свої корективи в навчальний і виховний процес. Перед викладачами 

педагогічних університетів стала проблема не тільки навчати студентів відповідним 

предметам, а й підготувати їх до вирішення дистанційних, виховних та навчальних проблем 

та ситуацій.   Гіперактивність  привертає увагу педагогів, психологів і, безумовно, 

методистів, тому що в Україні, за попередніми даними, у кожному класі з 30 осіб навчається 

в середньому 9-10 непосидючих учнів  (фактично, це 28% учнів, і такий % зростає з року в 

рік).  Це створює проблеми в шкільній адаптації та навчанні учнів.   Зокрема, як доводить 

досвід, такі школярі не тільки надзвичайно рухливі, балакучі, метушливі, у них зазвичай 

спостерігаються проблеми з концентрацією уваги і зосередженістю. Учні привертають до 

себе увагу вчителя, який   постійно має  контролювати їх поведінку, виконання завдань та 

засвоєння матеріалу. Але ще один момент, що зацікавив нас, методистів, викладачів ЗВО: 

існує відсоток студентів, які постійно зайняті своїми справами, їх важко втримати на місці, 

змусити вислухати завдання і, тим більше, виконати його до кінця.  Вони фактично «не 

чують» викладача (в силу своєї надмірної активності й імпульсивності), все втрачають, все 

забувають. Відтак, апробована роками методика навчання англійської мови стає не 

ефективною, а якість її засвоєння як учнями із гіперактивністю, так і студентами, є досить 

низькою. Тому ми вирішили подумати над тим, як підготувати гіперактивних майбутніх 

вчителів до навчання англійської мови гіперактивних учнів. За С. Харландом 

«гіперактивність – це стан, при якому активність і збудливість перевищують норму. 

Характерними рисами в поведінці є неуважність, негативізм, непосидючість, часті зміни 

настрою, впертість, запальність і агресивність» [4, с. 45].  Відтак, розуміючи важливість 

вивчення англійської мови досить актуальним є питання окреслення трансформаційних 

особливостей методики навчання англійської мови у молодшому шкільному віці для учнів з 

зазначиними проблемами. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ця проблема 

знайшла відображення у наукових ослідженнях багатьох сучасних вчених. Мовні науковці 

знаходяться в безперервному пошуку нових передових методів навчання іноземним мовам. 

Базові проблеми вивчення англійської мови учня з  гіперактивністю розглядаються у працях 

Ю. Чмутової, М. Семина, А. Чинчикова та педагогів, що присвятили себе вивченню 

гіпеактивності у дітей варто зазначити Ф. Шольца, Д. Добсона, В. Петрунека, Ж. Філіпа, П. 

Бонкура, Г. Хоффмана та інші.   

Головною метою нашого дослідження є довести, що формування єдиного підходу до 

методики навчання англійської мови майбутніх гіперактивних  вчителів  і учнів   може бути 

продуктивно використаною в практиці навчання говоріння іноземним мовам. Саме 

осмислення і реалізація цього методу в новій соціокультурній ситуації у світлі вимог до 

освіти на сучасному щаблі суспільного розвитку дозволяє говорити про методику навчання 

англійської мови учнів і майбутніх вчителів з  гіперактивністю як про таку, яка дозволяє 

ефективно вирішувати завдання особистісно-зорієнтованого підходу в навчанні.  

Гіперактивним людям будь-якого віку складно всидіти на місці. Тому майбутнім вчителям 
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ми пропонуємо навчати учнів молодших класів англійської мови в русі: поставити стілець і 

запропонувати учням бігати колом і повторювати  слово "run", потім стрибати і повторювати 

слово "jump". Як показав аналіз проведеної роботи, через півгодини такого активного 

навчання, учні запам'ятовують 7-10 нових слів і витрачають накопичену енергію. Дітям, які 

люблять малювати,   пропонується  замальовувати нові слова, що розвиває уяву і полегшує 

запам'ятовування [1].  

Безумовно комп'ютерні ігри  англійською мовою дуже корисні в наше технологічне 

сторіччя, якщо використовуються не більше ніж півгодини на день. Це, ми розуміємо, зі 

світу фантастики,  Тому досвід показав, що розвиваючі ігри або спеціальні навчальні 

програми, представлені в ігровій формі, заохочують непосидючих: якщо гратися, так з 

користю.  В Інтернеті до кожної теми та на будь-який вік та рівень можна знайти додатки, які  

допомагають учням освоїти нову лексику та вчителю перевірити накопичені знання.   

Що стосується читання англійською, наша довід доводить, що ефективніше підбирати 

сучасні казки з інтернету,  пізнавальні розповіді, смішні історії, яких нема рідною мовою і ця 

інформація буде новою, пізнавальною і цікавою. Учень з радістю буде знайомитися з  новим 

матеріалом, вчити слова, адже він не знайде цей твір українською мовою. Безумовно, відомі 

казки «3 поросяти», «Принцеса на горошині», «Теремок»  та інші чудові для інсценування. І 

краще спочатку вивчити всі ролі уголос всім класом, щоб кожен зміг спробувати себе будь-

яким героєм казок. Тим паче в разі хвороби вчитель може замінити відсутнього іншим учнем 

і вистава не буде зірвана.  

Як відомо, учням подобається співати і розуміти те, що вони співають, дивитися 

мультфільми і фільми англійською, щоб розуміти  краще носіїв мови. 

Герої класичних англомовних мультфільмів і фільмів говорять простою мовою, 

зрозумілою учням. Розпочинати краще із субтитрів. Під час перегляду вчитель може 

зупиняти кадр і просити записати вираз чи слово в зошит, розіграти сценку тощо.  

Щодо підлітків, їм подобається і співати, і розуміти, що співає улюблений 

виконавець. Спочатку складно сприймати текст на слух, тому майбутнім вчителям 

пропонується знайти текст в інтернеті і разом перекласти, можливо і знайти існуючий 

переклад і порівняти зі своїм. Важливо пам’ятати, що смаки вчителя і учнів часто не 

збігаються, тому краще не нав'язувати свої музичні смаки, а працювати з тими піснями, які 

любить учні. Це допоможе і налагодити взаємини з підлітками, і заохотити до вивчення 

англійської мови [2, с. 116]. 

Як показує досвід, учні будь-якого віку (і майбутні вчителі не виняток)  швидко 

втомлюються від однотипних занять, тому бажано кожні 15-20 хвилин змінювати вид 

діяльності. Наприклад: Вчитель спочатку знайомить учнів зі словами і виразами, які будуть у 

фрагменті фільму. Слова читаються, перекладаються, пригадуються синоніми, антоніми, 

з’єднуються слова з дефініціями, тощо. На це буде витрачено 10-15 хвилин, залежно від 

рівня класу, потім учні дивляться фільм, якщо він із субтитрами, це одна річ: можна і не 

зупиняти кадр, а дати можливість учням самім розібратися з сюжетом і зрозуміти його; якщо 

фрагмент без субтитрів, то слід зупиняти кадри, якщо учні не розуміють, або пропонувати 

записувати незрозумілі слова, а потім обговорити їх. На це теж вчитель витратить десь 15 

хвилин, ще 10 хвилин можна або переказувати фрагмент, або інсценувати (вчитель 

заздалегідь готує розписані ролі із текстом), решта часу підбиття підсумку, домашнє 

завдання та оголошення оцінок.  

На що важливо при навчанні майбутніх вчителів звернути їхню увагу: 1) при 

аудіюванні вчитель повинен підготувати до прослуховування, перевірити, чи є уявлення про 

тему повідомлення, діалогу і т.д.   рідною мовою та достатній загальний словниковий запас і 

володіння основною лексикою за запропонованою темою. Учні мають сконцентруватися на 

слуханні (не відволікатися на сторонні шуми і звуки) та брати участь у тренувальних 

методиках на розуміння англійської мови. Вчитель має правильно підібрати тексти за 

рівнями, цікавою, новітньою інформацією та бути готовим супроводжувати учнів на всіх 

етапах роботи з аудіо матеріалом, щоб у фіналі і учні, і вчитель були задоволені результатом 
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роботи;  2) при діалогічній формі спілкування ‒ попереджати формування в гіперактивних 

учнів такої форми поведінки, як «робити/говорити щось заради зовнішнього результату»; 

спиратися на розуміння сутності мовних стимулів (доцільно спиратися на розуміння сутності 

мовних стимулів та мовних відповідей, замість опори на механічне запам'ятовування); 

попереджати випадки, коли учень починає відповідати, не дослухавши і не зрозумівши 

питання або відволікання уваги (оскільки гіперактивні учні легко відволікаються і можуть 

перестати слухати мовця в середині діалогу, навіть не усвідомлюючи це); практикувати 

вправи для навчання сприйняттю діалогічної мови «з боку» [3]. 3) при говорінні: тексти, 

завдання до них подавати візуально та за допомогою тактильних стимулів. Частіше 

гіперактивні  учні  краще засвоюють говоріння, коли у них є можливість доторкнутися до 

предмету, що підлягає опису; робити повідомлення по темі (для гіперактивних учнів з   це 

має бути те,  що їм цікаве перш за все); дозволяти учням висловлювати емоції [5, с. 34].   

Тому майбутнім вчителям, які спробують реалізувати описаний досвід, необхідно 

пам'ятати: бали важливі, але полювання на них відміняється і на перше, друге і третє місце 

приходять заохочування, зацікавленість, мотивація і стимуляція. Індивідуальний підхід – 

важлива складова сучасного навчального процесу.  
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Перехід держави до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності їх виробництва, конкурентоздатності  продукції та послуг, що надаються 

підприємствами на основі досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва тощо. Поняття 

рентабельності відіграє велике значення під час визначення фінансових результатів 

діяльності підприємства. При створенні підприємства, основною метою його діяльності є 

прибутковість, чиї показники мають покривати матеріальні витрати. Обсяг отриманого 

прибутку  ефективніше впливає на розвиток підприємницької діяльності і з'являються 

можливості для розширення виробничої діяльності підприємства. Таким чином, основним 

показником для визначення ефективності діяльності підприємства є рентабельність, а її 

аналіз є  актуальним показником загального розвитку діяльності. 

Дослідженню рентабельності підприємства присвячені праці таких вітчизняних 

науковців, як Агапова М.В., Амельченко Т.В., Гущина І.І., Марцин B.C. та інших. Вагомий   

внесок у розвиток теорії та практики аналізу рентабельності зробили такі вчені, як: Алексєєв 

І.В., Бланк І.А., Гриньова О.М., Кірейцев Г.Г., Мороз А.С., Пархомець М.К., Поддєрьогін 

А.М., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В., Білик М.Д. Проте слід зазначити, що, незважаючи 

на численні публікації, єдина точка зору щодо методичних підходів до аналізу 

рентабельності підприємства в сучасних умовах відсутня, що, у свою чергу, свідчить про 

необхідність продовження наукових досліджень у цьому напряму. 

Рентабельність є одним із головних сучасних індикаторів ефективності виробництва, 

який характеризує рівень віддачі активів і якість використання капіталу під час виробництва. 

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Рентабельність не можна 

порівнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Білик М.Д. вважає, що 

рентабельність характеризує кінцеві результати господарської діяльності підприємства, 

оскільки величина рентабельності показує співвідношення отриманого результату з 

наявними чи використаними під час виробництва  ресурсами. Вчений вважає, що 

рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у 

відсотках. Такої ж думки дотримуються В.С. Прохоровский і А.Н. Поддєрьогіна. 

Показники поняття рентабельності набагато ширші за прибуток, вони характеризують  

остаточні результати процесу господарської діяльності, тому що їх показники показують 

співвідношення ефекту порівняно з вкладеним капіталом або використаними ресурсами. Їх 

використовують як інструмент в інвестиційній політиці і утворені ринкових цін. 

Різноманітність варіантів рішень, що приймаються при визначенні прибутку, поточних 

витрат, авансованій вартості для розрахунку рентабельності обумовлюють наявність значної 

кількості її показників. 

Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні групи: 

- показники рентабельності капіталу (активів); 

- показники рентабельності продукції; 

- показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів. 

На рівень рентабельності впливає багато чинників, що відбивають різні аспекти 

діяльності підприємства. Звичайно, позитивні чинники сприяють підвищенню 

рентабельності. Регулюючи розмір чинників з урахуванням їх взаємозв’язку можна досягти 

бажаного рівня рентабельності. 
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Збільшення показників рентабельності підприємства значною мірою залежить від 

зростання чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати 

податків. Адже в умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та 

соціального розвитку підприємства. Тому для підвищення рентабельності підприємства 

потрібно збільшувати прибуток. А це можна зробити наступними методами: нарощувати 

обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг; здійснювати заходи щодо підвищення 

продуктивності праці своїх працівників; зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) 

продукції, тобто знижувати її собівартість; з максимальною віддачею використовувати 

потенціал, що є в розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси; 

кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову політику, оскільки на ринку діють 

переважно вільні (договірні) ціни; грамотно будувати договірні відносини з 

постачальниками, посередниками, покупцями; вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) 

одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту. 

Рентабельність продукції, яка досягнута підприємством в базовому періоді повинна 

бути скоригованою з урахуванням умов ціноутворення планового періоду. Можна визначити 

резерви, які не були використані підприємством у базовому періоді для зростання прибутку, 

а саме за рахунок: ліквідації непродуктивних і понаднормативних витрат, що відносяться 

на собівартість продукції; ліквідації фактів поставки готової продукції покупцям з 

відхиленнями від узгоджених технічних і якісних параметрів, які ведуть до зниження 

оптових цін на ці вироби, і отже, прибутку від реалізації; структурних зрушень в асортименті 

продукції, що виробляється та реалізується, в бік випуску рентабельнішої продукції. У 

підвищенні рівня рентабельності величезну роль відіграють також і трудові ресурси, з цього 

випливає що на підприємстві обов’язково: потрібно удосконалити роботу відділу кадрів; в 

першу чергу потрібно звернути увагу на професійні якості працівників, їх уміння працювати 

з колективом, відношення до своїх функціональних обов’язків. 

Таким чином, роль і значення показника рентабельності полягає у наступному: 

- цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи 

підприємства; 

- підвищення рентабельності характеризує мету підприємства будь-якої галузі у 

ринковій економіці; 

- рентабельність – результативний, якісний показник діяльності підприємства; 

- зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства; 

- збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства у конкурентній 

боротьбі і сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці тощо. 

Завданнями аналізу рентабельності підприємства є: 

- оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);  

- пошук резервів зростання рентабельності; 

- розробка заходів для використання виявлених резервів. 

Для підвищення рентабельності підприємства потрібно збільшувати прибуток, а це 

можна зробити наступними методами: 

- нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг; 

- здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; 

- зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто знижувати її 

собівартість; 

- з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в розпорядженні 

підприємства, в тому числі і фінансові ресурси; 

- кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову політику, оскільки на ринку 

діють переважно вільні (договірні) ціни; 

- грамотно будувати договірні відносини з постачальниками, посередниками, 

покупцями; 

- вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки 

зору досягнення оптимального ефекту. 
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Отже, рентабельність як показник дає уявлення про достатність чи недостатність 

прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво та 

реалізацію та взагалі на діяльність підприємства. Чим швидше обертається капітал, тим 

більша рентабельність. Щоб підвищити показники рентабельності, потрібно мінімізувати всі 

витратні статті, а саме: зменшити транспортні витрати; налагодити систему збуту; підвищити 

продуктивність праці; підприємству необхідно скоротити витрати на виробництво та 

реалізацію продукції. 

Різноманітність показників рентабельності зумовлює, у свою чергу, різноманітність 

методик аналізу рентабельності і, відповідно, визначає альтернативність пошуку шляхів її 

підвищення. 

При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, обсяг використовуваних 

ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від реалізації т рентабельності 

(доходності) продаж, знаходяться між собою у тісному функціональному зв’язку. 
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Pedagogical sciences 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Городецька Ольга Анатоліївна 

викладач 

Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно-технічної освіти» 

anna.chekrygina@gmail.com 

+380987500804 

 

Предмет математики є настільки серйозним, що корисно не втрачати випадку 

зробити його трохи цікавішим 

                                                                                                           Блез Паскаль 

 

   Події 2020 року змінили назавжди наше звичне життя. Пандемія COVID-19 на 

певний час унеможливила очне навчання. Єдиною доступною формою стало дистанційне, 

яке виникло і удосконалювалося разом із розвитком інтернет-технологій. Його складно 

інтегрувати у традиційну класно-урочну систему. Тож викладачі математики нашого закладу 

під час карантину відчули необхідність перебудувати навчальний матеріал, виділити 

найсуттєвіше для пояснення учням, враховуючи специфіку самого предмета та те, що 

взаємодія всіх учасників освітнього процесу – запорука успіху. В умовах, коли учні і 

викладачі не можуть бути поруч постає важливе завдання – організувати цікаву і 

конструктивну комунікацію, яка буде посильною для всіх учасників освітнього процесу. 

Враховуючи це, було визначено метою і завданнями проведення дистанційних занять з 

математики у ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» наступне: 

 - спрямування онлайн-занять  на закріплення,  формування практичних навичок, 

узагальнення;  

- детальний аналіз готового навчального контенту (тести, відеоуроки, тексти…), який 

заплановано учням (з інтернет-джерел) на науковість, грамотність, відповідність навчальній 

програмі;  

-  добір цікавих, прикладних завдань; точно і коротко сформульованих;  задач на 

коригування (за потреби); завдань, де рівень складності наростає від елементарного до дуже 

складного; завдань з готовими відповідями;  

- для перевірки та навчання використання тестів (друковані та онлайн-тести: Google 

Drive (готові формуляри), Kahoot - можна компонувати прості тести): частина тестів мають 

бути навчальними (формувальне оцінювання), а частина -  спрямованими на контроль знань; 

- давати кожному учню індивідуальні завдання хоча би раз на кілька тижнів (можна 

вибірково);  

- здійснення контролю за вмінням дітей самостійно відрізняти головне від 

другорядного під час самостійного опрацювання навчального матеріалу (відеоуроки, 

тексти..);  

-  здійснення опитування в різних форматах: усне, письмове, з використанням 

можливостей сервісів, освітніх платформ, вебресурсів;  

-  перевіряти виконання завдань (можна самоперевірку через надання посилання на 

розв’язок);  

- дотримання академічної доброчесності та навчання учнів дотримуватися її. 

Математика – це не простр наука, яка складається  з доведених теорем та таблички 

множення на звороті зошита. Це - математична система мислення, яка включає в себе 

комплекс навичок та методичних дій, які у синтезі відкривають красу та алгоритмічність 

всесвіту.  
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Саме для втілення в життя таких досить нелегких задач, були розроблені спеціальні 

програми і освітні ресурси для зручного викладання матеріалу під час дистанційного 

навчання. 

 

Серед сучасних і прогресивних освітніх ресурсів можна виділити такі: 

1. Prometheus 

На платформі є близько 100 безкоштовних онлайн-курсів. Серед яких: 

- курси підготовки до ЗНО; 

- курси для освіти сучасного вчителя. 

Вони  безкоштовні. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб учні 

могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних, у межах курсу, матеріалів буде 

достатньо для успішного його засвоєння. Все що учням знадобиться,– це доступ до мережі 

інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій. Відеолекції, завдання, форум 

доступні в будь-який час. 

2. iLearn  

Тут можна безкоштовно пройти онлайн-підготовку до ЗНО з основних предметів із 

київськими репетиторами. На платформі також є тести і відеолекції. Пройти тести, квести, 

тренажери з усіх розділів математики. 

3. Matific 

Безкоштовний ресурс для вивчення математики в ігровій формі. Учні можуть 

вирішувати задачі, проходити тести, досліджувати математичні концепції та прийоми. 

Matific дозволяє відстежувати успіхи всіх учнів через звіти в реальному часі (для цього 

потрібно заповнити форму). 

4. Математика на Khan Academy 

Це українська версія навчальних відео популярної освітньої платформи Khan 

Academy. Тут можна знайти уроки з геометрії, тригонометрії та алгебри. 

5. У класі 

Безкоштовні відеоуроки з математики від 5 до 11 класу (алгебра, геометрія і 

стереометрія). Формат навчання максимально наближений до реального: вчитель пояснює 

теми біля дошки. Особливістю тренувальних роликів є те, що в них пояснюються декілька 

(як правило, шість) однотипних прикладів. Ці уроки не ефективно просто передивлятися. 

Необхідно намагатися самостійно виконати кожну вправу, а тоді переглянути пояснення для 

самоперевірки. Це більше, ніж пояснення. Уроки призначені для того, щоб навчитися через 

тренування. Тренувальні відео не тільки пояснюють, але й навчають. 

6. Формула  

Сайт, де можна почитати теорію з арифметики, алгебри, геометрії і тригонометрії, 

подивитися анімовані графіки і перевірити себе за допомогою онлайн-калькуляторів. До 

уроків прикріплені документи із завданнями (разом із відповідями). 

7. Математичний інтерактивний конструктор MathDisk  

Конструктор дозволяє наочно показати об’ємні фігури у русі, що дозволяє осягнути 

уявою моделі деяких об’ємних фігур та їх перерізів, розглянути розгортку та переглянути 

анімовані елементи 3D-фігур; тривимірна прямокутна декартова система координат 

допоможе зрозуміти логіку розташування точок та відстаней у просторі; більш складні 

поверхні легко розбираються на набір простіших для знаходження потрібних величин.  

8. Віртуальна дошка Geoboard 

Geoboard – це віртуальна дошка механічного конструктора, яка була винайдена 

єгипетським математиком Калебом Гаттенго. Він представляв собою дощечку з маленькими 

цвяхами, які стягували резинками. За допомогою цього простого винаходу учні могли мати 

уявлення про цілий ряд геометричних плоских фігур, розв’язувати математичні головоломки, 

створювали двовимірні моделі.  
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В умовах онлайн-навчання це прекрасний спосіб показати математичні властивості 

певних геометричних фігур, розглядати геометричну модель наочно та бути впевненим 

стовідсотково, що кут, який спирається на діаметр – прямий. 

9. LearningApps – це сервіс з невеликими інтерактивними модулями. 

LearningApps – компактні тематичні блоки у приємному графічному інтерфейсі, у 

тому числі і з математики, які можна використовувати безпосередньо як навчальні ресурси 

або для самостійної роботи. Ресурс має свою вже створену бібліотеку з файлами, також у 

дуже простому форматі можна створити власний модуль. Їх зручно використовувати на 

різних етапах вивчення теми: ознайомлення, запам’ятовування або узагальнення.  

10. Mozaik education – цифрові підручники з застосуванням інтерактивних 3D-

анімацій, навчальних відео та завдань.  
MozaWeb має розділ математики, який вдало висвітлює одні з найскладніших для 

сприйняття тем. За допомогою анімації зручно знайомитись з формулами розрахунку 

периметру та площі об’ємних фігур, рух на площині та у просторі; тривимірна прямокутна 

система координат з наочними ілюстраціями; за допомогою гральних кубиків можна 

розв’язати багато задач з теорії ймовірностей; тривимірні головоломки та багато іншого.  

11. Formula – сайт з викладеним теоретичним матеріалом, алгоритмами до задач та 

тренажерами для закріплення пройденого матеріалу. 

Вони дозволяють без зайвих зусиль, просто ввівши відомі параметри, одним натиском 

кнопки обчислити шукане значення. 

12. Khan Academy – некомерційна організація, яка намагається зробити освіту 

кращою, надаючи через інтернет безкоштовні та якісні знання. Організація створила 

серію блоків з висвітленням основних тем математики, які викладено у коротких відео з 

поясненнями теорії на прикладах.  

Отже, дистанційне навчання дає можливість учасникам освітнього процесу 

підтримувати діалог на відстані. Хоча навчання і відбувається в зручний час та зручному 

місці для учнів, але потребує від них значно більших зусиль, активності та  самостійної 

роботи. 

За допомогою дистанційного навчання, освітній процес можна зробити більш 

інтенсивним та індивідуалізованим і, крім того, сприяти формуванню ключових 

компетентностей учнів. Головне – правильно його організувати і пам’ятати, що за такого 

типу навчання вчитель не стає менш активним, а просто змінюється його роль. 

Ймовірно, після вимушеного карантину все частіше у традиційне навчання будуть 

додаватися елементи дистанційного. Тож доцільно разом з учнями вчитися жити працювати 

по-новому. 
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Особливості суспільного та економічного становища нашої країни призвели до нового 

погляду на сучасного випускника ЗП(ПТ)О, а випускник з професій художнього профілю 

сьогодні — це працівник достатньо широкої кваліфікації, що володіє не лише ґрунтовною 

професійно-теоретичною та професійно-практичною базою знань і вмінь, але й здатний до 

самоадаптації, самостійного формування нових  умінь та навичок, впродовж усієї 

професійної діяльності.  

Осмислення проблеми формування висококваліфікованого робітника та розвитку його 

особистості, неможливе без вивчення й втілення у навчально-виробничий процес 

інноваційних технологій. Сьогодні, у педагогічній науці, «портфоліо» все частіше 

розглядають, як альтернативну форму оцінювання освітньої та професійної діяльності учня. 

Використання портфоліо дозволяє вирішити два основних завдання: простежити зростання 

рівня професійної підготовки учня та оцінити його освітні досягнення, доповнивши 

традиційні форми контролю інноваційними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблема впровадження 

портфоліо в освітній галузі розглядається в роботах С. Захарченко, Т. Новикова, М. 

Поташник, Є. Полат, а М. Пічкур вивчав метод впровадження портфоліо для майбутніх 

дизайнерів. Досвід закордонних учених глибоко представлений у роботах К. Вольфа, М. 

Вонакота, А. Лоуренса  та ін.  Наприклад, європейський досвід описує портфоліо як один з 

інструментів визнання неформальної освіти, навчання і роботи з молоддю. Проте питання 

використання портфоліо з метою оцінки рівня професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників в ЗП(ПТ)О залишається не достатньо вивченим у педагогічній 

науці. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності, визначенні можливостей створення 

та використання «портфоліо успіху» як альтернативної форми оцінювання досягнень учнів 

професійно-технічних навчальних закладів художнього напрямку та їх готовності до 

подальшої професійної діяльності. 

Термін  «портфоліо» прийшов в педагогіку з мистецтва ХІХ ст. В Італії так називали 

альбом з фотографіями, а в епоху Ренесансу художники і архітектори привозили з собою 

«портфоліо», коли претендували на місце  в академії мистецтв або на будівельний проект. За 

допомогою зібраних у портфоліо документів, можна було  скласти думку про якість роботи, 

оцінити професійний рівень претендентів. 

Портфоліо у педагогіці це якісно новий підхід, спрямований не лише на формування 

знань, умінь і навичок, але й на створення умов для саморозвитку особистості учня, 

стимулювання його автономної позиції, яка виявляється у творчій, дослідницькій, проектній 

діяльності для досягнення конкретного результату. А також, це спланований і спеціально 

організований індивідуальний підбір матеріалів і документів, який демонструє зусилля, 

динаміку і досягнення учня в різних галузях професійної підготовки.  

При цьому виділяють різні види портфоліо: портфоліо досягнень, портфоліо 

особистісного розвитку, портфоліо проекту, портфоліо кар’єрного просування, портфоліо 

успіху учня та інші. 
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Портфоліо є своєрідним  набором матеріалів, структурованих певним чином. 

Портфоліо може містити різну кількість розділів, зміст яких визначається їх назвою, об'єм - 

призначенням матеріалу, що до них включається, оформлення - індивідуальними 

особливостями автора. Усередині розділів можуть бути виділені рубрики, які допомагають 

систематизувати матеріал і формують структуру розділу. Рубрики можуть бути 

обов'язковими і необов’язковими.  

Відповідно до свого змісту та призначення, портфоліо виконує такі функції: 

- діагностична - фіксує зміни і ріст професійної майстерності за певний 

проміжок часу;  

- мотиваційна - заохочує до ефективної роботи; 

- змістова - розкриває весь спектр виконуваних робіт; 

- розвивальна - забезпечує безперервність процесу зростання; 

- рейтингова - демонструє діапазон професійних компетентностей;  

- моделююча - відображає динаміку розвитку та результати самореалізації учня; 

- стимулююча – відображає рейтинг навчальних досягнень учня; 

-  накопичувальна - збір та обробка інформації для викладача професійно- 

теоретичної підготовки. 

Як зазначають О. Прутченков та Т. Новікова, педагогічна філософія портфоліо 

передбачає: 

- зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з 

певної теми, розділу, предмета; 

- інтеграцію якісної і кількісної оцінок результатів діяльності учня; 

- перенесення педагогічного наголосу з оцінки на самооцінку учнів. 

Ці особливості портфоліо дозволяють учням при його активному і систематичному 

застосуванні поступово оволодіти навичками не лише оцінювати свої досягнення, але й 

усвідомлювати цілі освіти як освіти для себе і протягом усього життя. 

Призначення портфоліо досить широке, воно покликане: 

- підтримувати високу навчальну мотивацію учнів професій художнього 

спрямування; 

- заохочувати їх активність і самостійність, розширювати можливості навчання і 

самонавчання; 

- розвивати навички рефлексивної та оціночної (самооціночної) діяльності; 

- формування вміння навчатися – ставити цілі, планувати і організовувати 

власну освітню діяльність; 

- закладати додаткові передумови і можливості для успішної соціалізації. 

Портфоліо дозволяє враховувати результати, яких учень досяг в різних видах 

діяльності – навчальній, творчій, соціальній, комунікативній та ін. 

Є. Полат формулює принципи методу портфоліо таким чином. 

1. Самооцінка результатів (проміжних, підсумкових) оволодіння певними видами 

пізнавальної діяльності, що відображає: 

- особливості тієї чи іншої предметної галузі знань у відповідності з програмою 

навчання (на різних рівнях навчання); 

- вміння здобувача освіти приймати самостійні рішення у процесі пізнання, 

прогнозувати наслідки цих рішень; 

- особливості комунікативних здібностей учня (в участі в дискусії, у вмінні 

аргументувати свою позицію, дохідливо і лаконічно пояснити матеріал іншому учню). 

2. Систематичність і регулярність самомоніторингу. 

3. Структурування матеріалів портфоліо, логічність та лаконічність всіх письмових 

пояснень. 

4. Охайність та естетичність оформлення портфоліо. 

5. Цілісність, тематична завершеність представлених у портфоліо матеріалів. 

6. Наочність і обґрунтованість презентації портфоліо учня. 
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Виходячи з цього, можна зазначити, що «портфоліо успіху» є особисто зорієнтованою 

формою роботи учня, видом оцінювання його професійних досягнень спрямоване на 

виявлення та розвиток творчих здібностей в кожній сфері його професійного зростання. 

Упровадження такої форми діяльності, стимулює вихід на новий рівень самосвідомості, де 

кожен вибирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і 

результативним. 

Цей метод в освітній практиці набув статусу педагогічних технологій і в підготовці 

майбутніх спеціалістів художнього напрямку, є особливо актуальним, бо дає змогу кожному 

учневі заявити про себе, як талановитого митця, а також відкриває шлях до розширення кола 

його навчальних і професійних досягнень. 

«Портфоліо успіху» учня професійно-технічного навчального закладу художнього 

профілю є колекцію робіт, що демонструють його навчальні досягнення. Його використання 

дає змогу простежити індивідуальний прогрес учня, досягнутий ним у процесі професійно-

теоретичної та практичної підготовки, без прямого порівняння із досягненнями інших учнів 

та оцінити освітні досягнення учня, як доповнення до традиційних форм контролю. 

«Портфоліо успіху» - це збиральний документ інформації,  де учні самі можуть 

спостерігати за своїми досягненнями, як майбутніх спеціалістів. Творчі роботи, дослідження, 

проекти, тексти доповідей, результати участі у конкурсах фахової майстерності та виставках, 

грамоти - все це учні використовують для складання електронного учнівського портфоліо. 

Принципами формування «портфоліо успіху» учня є: 

- добровільність при формуванні матеріалів портфоліо; 

- збір матеріалів самим учнем з допомогою та підтримкою викладача; 

- методична допомога під час формування портфоліо; 

- використання можливостей системи дистанційного навчання; 

- виключення формального підходу до портфоліо. 

Накопичуючи й аналізуючи свої практичні досягнення за методом портфоліо, учень 

застосовує набуті знання і, виходячи з життєвого досвіду, оцінює та переоцінює свою 

діяльність. Це і визначає надзвичайну значимість використання методу портфоліо в ході 

професійно-теоретичної підготовки учня, як форми безперервного оцінювання і дає поштовх 

для формування творчих професійно важливих знань, умінь та навичок учнів. 

Під час створення «портфоліо успіху» учня важливою умовою для педагога є 

дотримання певних умов, а саме заохочення учнів до збору кращих творчих чи навчальних  

робіт, виявлення здібних учнів, готових до творчої роботи зі створення цікавих мистецьких 

проектів та участі в заходах професійного напрямку діяльності різного рівня. 

Виходячи з цього, можна зазначити, що «портфоліо успіху» є особисто зорієнтованою 

формою роботи учня, автентичним видом оцінювання його професійних досягнень 

спрямоване на виявлення та розвиток творчих здібностей учня в кожній сфері його 

професійного зростання. Упровадження такої форми діяльності, стимулює вихід на новий 

рівень самосвідомості, де кожен вибирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його 

безперервним і результативним.  

Отже, «портфоліо» виступає інструментом самооцінки власної пізнавальної, творчої 

праці учня, рефлексії його діяльності, а також дає змогу об'єктивно оцінити його 

кваліфікацію, відкриває широкі можливості стосовно розвитку й просування перспективних 

проектів учня. Портфоліо підвищує соціальну активність учня, рівень усвідомлення ними 

своїх цілей і можливостей. 

Портфоліо є не тільки одним із засобів оцінки досягнень але й відкриває нові 

можливості та перспективи в освітній діяльності. Зокрема: 

-  можливість підтримувати високу мотивацію майбутніх спеціалістів до 

навчання, 

-  можливість формування в учнів уміння навчатися – формувати мету, 

планувати та організовувати власну освітню діяльність,  
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- можливість заохочення активності та самостійності учнів, розширення 

можливостей навчання та самоосвіти, 

-  можливість розвитку навиків рефлексивної та оціночної діяльності здобувачів 

освіти, формування адекватної самооцінки, 

- можливість персоналізації освітнього процесу,  

- можливість визначення якісних та кількісних індивідуальних досягнень, 

- можливість максимально розвивати пізнавальні та креативні здібності учнів, 

реалізовувати їх творчі здібності та пізнавальні інтереси,  

- можливість створення передумов для успішної соціалізації майбутніх 

випускників.  

На етапі завершення навчання майбутній випускник обов'язково зіткнеться із 

проблемо працевлаштування, яка нині особливо загострена в зв'язку з економічною кризою. 

Тому випускнику навчального закладу як ніколи стане в нагоді «портфоліо успіху», це дасть 

більше шансів для успішного працевлаштування чи подальшого продовження навчання. 

Отже, «портфоліо успіху» як освітня технологія надає можливості для формування 

професійних компетенцій учня завдяки відстеженню індивідуальної траєкторії його 

розвитку, збору його творчих та навчальних робіт; аналізу динаміки професійного та 

особистого зростання; розвитку особистісних якостей, необхідних для забезпечення 

конкурентоспроможності фахівця художнього напрямку. Важливо, що і викладач, і учень 

повинні сприймати портфоліо не як кінцевий продукт, а як цікавий творчий проект. 

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що «портфоліо успіху» є  ефективним 

методом з точки зору його можливостей, щодо розвитку здатності учнів до рефлексії власної 

навчальної чи професійної діяльності, та як педагогічну умову для успішного формування 

професійних компетенцій, які є важливою складовою професійної майстерності учнів 

ЗП(ПТ)О. 
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Агропромисловий комплекс України представляє собою велику галузь національної 

економіки, котра має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства, 

має мультиплікативний ефект для розвитку держави, і при цьому має виключно, у порівнянні 

з іншими секторами господарчого комплексу, соціальне значення. Одним з найважливіших 

напрямків даної галузі є сільськогосподарське машинобудування, котре повинно 

задовольняти жорстким вимогам, що постають перед працездатністю і продуктивністю 

виготовлюваного обладнання і машин. Для оцінки технічного стану машини велике значення 

має такий показник, як надійність.  

Надійність – одна з важливіших властивостей, що характеризує якість машини 

(виробу). Під надійністю розуміють комплексну властивість машини виконувати задані 

функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники в установлених межах на протязі 

проміжку часу або потрібного наробітку. Надійність машин обумовлюється безвідмовністю, 

ремонтопридатністю, збереженістю і довговічністю. (рис.1)  

 

 
Рис 1. Складові елементи надійності машин 

 

Надійність різноманітної техніки – надзвичайно багатогранна проблема, що 

відображає всі етапи існування об’єкту ( від конструкторської ідеї до списання). Вона 

постійно знаходиться у стадії розвитку в міру вдосконалення знань та уміння людини, а 

також зміни умов експлуатації різних об’єктів. Відмови сільськогосподарських машин в 

процесі їх експлуатації виникають за трьома основними причинами: втома матеріалу, 
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зношування поверхонь тертя деталей, корозійне руйнування. Класифікувати відмови 

сільськогосподарської техніки треба за наступними ознаками.  

За природою походження відмови поділяють на природні і штучні. Останні можуть 

бути утворені різними причинами внаслідок свідомих або несвідомих дій персоналу, що 

обслуговує техніку.  

За часом виникнення відмови роблять висновок про момент появи на протязі 

«життєвого» циклу машини. Фізична природа пристосованих відмов полягає у 

недосконалості технології виготовлення деталей (неправильно вибрано матеріал і спосіб 

його зміцнення) та низькій якості збірки машини.  

За місцем виникнення відмови розрізняють слабкі елементи машини, котрі необхідно 

або посилити, або змінити їх конструкцію.  

За зовнішніми ознаками визначають доступність виявлення відмов неозброєним оком. 

Вони можуть бути очевидними (наприклад, течія радіатора) і скритими (обривання клапану 

двигуна).  

За характером виникнення відмови поділяють на раптові, поступові, змішані, сталі, 

самовідновні та збій. Звично такий поділ обмежується раптовими та поступовими відмовами. 

Фізична природа раптових відмов у період нормальної експлуатації полягає у втомі 

матеріалу деталей і руйнуванню їх внаслідок виникнення пікових навантажень, котрі в 

умовах експлуатації уникнути неможливо. Природа поступових, тобто відмов від зносу 

(корозії) полягає у накопиченні незворотних змін в поверхневих шарах металу, що 

призводить до зміни розмірів та фізико-механічних властивостей деталей і пар тертя.  

Зношування деталей і робочих органів машин – це закономірні процеси, котрі 

неминуче які виникають в процесі експлуатації машин, механізмів різного функціонального 

призначення, і представляє собою одну з форм фізичного старіння. Спрацювання поверхні 

тертя призводить до зміни форми, розмірів, зменшення маси, стану робочих поверхонь 

деталей, що призводить до поступового погіршення функціональних якостей та зниженню 

продуктивності машин. За взаємозв’язком відмов визначають їх сумісність. Наприклад, до 

залежної відмови належить заїдання вкладишів колінчастого валу, що утворюється внаслідок 

відмови оливкового насосу двигуна. Відмова клапанного механізму не може бути залежним 

від відмови коробки передач.  

За ступенем впливу відмови роблять висновок про можливість подальшого 

використання об’єкту та його елементів. По причині виникнення відмови поділяються на 

наступні види: 1) дослідницькі відмови, що виникають внаслідок помилок, допущених на 

етапі досліджень, які призводять до видачі недостовірних вихідних даних для 

конструювання (проектування) машини або його елементу; 2) розрахунково-конструкторські 

відмови, що з’являються внаслідок помилок при розрахунку кінематики механізмів та 

виконанню розрахунків на міцність і знос; 3) виробничо-технологічні відмови утворюються 

внаслідок низької якості матеріалу деталей, недосконалості технологічних способів і методів 

їх обробки, використання недостатньо точних вимірювальних інструментів та обладнання, 

що призводить до невиконання технічних умов на виготовлення та збірку елементів, і 

машини в цілому.  

За наслідками або витратами відмова може бути важкою, коли вона призводить до 

людських втрат (відмова рульового керування або гальм мобільних машин), середнім і 

незначним ( за ступенем витрат часу і засобів на його усування). Класифікація відмов, що діє 

на підприємствах агропромислового комплексу, за складністю усунення, поділяються на такі 

групи. Перша група складності – це відмови, що усуваються ремонтом або заміною деталей, 

що знаходяться зовні збірних одиниць, і агрегатів без розбирання останніх, а також відмови, 

усування яких потребує позачергового проведення номерних технологічних операцій 

технічного обслуговування.  

Друга група складності – це відмови, що усуваються ремонтом або заміною 

легкодоступних збірних одиниць і агрегатів (або їх деталей), а також відмови, усування яких 

потребує розкриття внутрішніх площин основних агрегатів без їх розбирання або 
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позачергового проведення операцій технічного обслуговування. Третя група складності – це 

відмови, для усування яких необхідне розбирання основних агрегатів. Перехід машини з 

одного стану в інший здебільшого відбувається  внаслідок виникнення несправності – 

пошкодження або відмови. Зі справного стану в несправний машини переходять від 

пошкоджень. Таким чином, пошкодження – це подія, яка полягає в порушенні справного 

стану машини при збереженні працездатності, а відмова  - подія, яка полягає в порушенні 

працездатності. [1, с.13]. Класифікація відмов на пристосовані, раптові і від зносу 

розуміється різниця не тільки за часом виникнення, але ще за двома ознаками: 

ймовірнісному закону розподілу і методам усування відмов. Фізична природа при 

стосованих відмов полягає в недосконалості технології та виготовлення деталей, збірки 

вузлів і агрегатів, контролю якості виготовлених виробів. Невиявлені пошкодження і 

дефекти являються концентраторами напружень (електричних, механічних, електрохімічних 

та інших), що призводить до зменшення запасу міцності і руйнуванню при більш низьких 

рівнях навантаження на протязі короткого періоду експлуатації машини – тобто до втрати 

довготривалої міцності.  

Технічний стан і техніко-економічні показники роботи машин нестабільні в часі і в 

процесі експлуатації зазнають змін. Ці зміни залежать від багатьох факторів, котрі діють не 

ізольовано, а комплексно, знаходячись у складній залежності одне від одного. Всі основні 

фактори звично поділяють на три групи: конструктивні, технологічні і експлуатаційні. 

Причини виникнення несправностей можуть бути наступними: а) порушення технічних умов 

надійності при проектуванні та виготовленні машин (конструктивні и технологічні фактори); 

б) знос деталей машин; в) складні умови експлуатації; г) порушення правил експлуатації, 

технічного обслуговування і ремонту машин.  

Основні напрямки підвищення надійності сільськогосподарської техніки – 

незважаючи на те, що в царині сільськогосподарського машинобудування здійснено цілий 

комплекс конструктивно-технологічних заходів по підвищенню технічного рівня 

виготовленої сільськогосподарської техніки, особливо у питанні її довговічності і 

безвідмовності, для багатьох нових машин промисловістю ще недостатньо вирішуються такі 

елементи надійності, як ремонтопридатність і збереженість.  

Підвищення надійності тракторів, комбайнів та сільськогосподарських машин 

здійснюється за такими основними напрямками: конструктивні методи підвищення 

надійності і довговічності машин; технологічні методи підвищення довговічності і 

експлуатаційної надійності машин; експлуатаційні способи підвищення надійності і 

довговічності машин. 1) конструктивні методи підвищення надійності і довговічності 

машин: вибір довговічних матеріалів і раціональних їх сполучень в парах тертя, 

забезпечення нормальних умов роботи деталей при найменших втратах на тертя, створення 

ефективних пристроїв для очищення повітря, пального, мастила, зниження концентрації 

напружень при виборі форми та розмірів деталей, удосконалення конструкції і матеріалів 

ущільнювальних засобів та герметизація збірних одиниць і агрегатів для 

сільськогосподарської техніки, забезпечення достатньої жорсткості базових деталей машин 

та стійкості їх до вібрації.  

2) Технологічні методи підвищення довговічності і експлуатаційної надійності 

машин: на сьогодні відомо більше 120 різноманітних методів зміцнення та відновлення 

деталей машин; дослідження і вибір раціонального виду обробки для різних груп деталей та 

їх робочих поверхонь: зміцнення поверхонь деталей машин пластичним деформуванням 

(наклеп), термічна обробка, хіміко-термічна обробка, різні методи наплавлення  зносостійких 

матеріалів на робочі поверхні деталей машин, виготовлення деталей машин методами 

порошкової металургії, напилювання робочої поверхні деталей (металізація), електролітичні 

покриття, лазерне модифікування поверхні, полімерні покриття, електроіскрове зміцнення.  

3) Експлуатаційні способи підвищення надійності та довговічності машин: надійність 

машин в експлуатації може бути забезпечена в результаті вирішення двох основних завдань: 

перша полягає у виборі допустимих для даної системи характеристик навантаження і 
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середовища, друга – у призначенні оптимальних регламентів експлуатації та досягнення 

високої якості технічного обслуговування та ремонту, дотримання встановлених правил 

зберігання машин, розробка системи контролю, технічної діагностики, збирання та обробки 

інформації про якість функціонування машин в процесі технічної експлуатації.  
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Науково-технічний потенціал – одна з головних інтегральних характеристик держави, 

що визначає її сучасне і майбутнє місце у світовій економіці та міжнародних зв’язках. 

Наявність розвинутого науково-технічного потенціалу – свідчення найбільш глибинних 

можливостей України бути динамічно розвинутим організмом і суб’єктом самостійної, 

перспективно орієнтованої політики. В останні роки, як і в більшості країн з перехідною 

економікою, науково-технічний та інноваційний потенціал України суттєво скоротився та 

зазнав серйозних змін. Але треба зазначити, що наука не була виключена з державних 

пріоритетів. Це дало змогу зберегти систему академічної і вузівської науки, значні галузеві 

науково-дослідницькі та конструкторсько-технологічні установи, що є надважливою ланкою 

освітніх і наукових галузей будь якої держави.  

Україна мала і поки що має значний науково-технічний потенціал, котрий, як одна з 

найважливіших складових національного багатства потребує до себе виключно бережливого, 

чуйного і разом з цим диференційованого відношення. Незважаючи на крайні точки зору 

відносно українського науково-технічного потенціалу, високий рівень досягнень вітчизняних 

вчених та інженерів не має потреби в доказах. Особливо це відноситься до фундаментальних 

досліджень, оборонним технологіям, виробництву інтелектуальної продукції та іншим 

напрямкам науки і техніки. В теперішній час діяльність наукової сфери стабілізується і 

виходить на динаміку зростання. Наукові процеси України корелюють з сучасними 

тенденціями науково-технічного розвитку у ведучих країнах світу.  

В державі формується інфраструктура інноваційної діяльності, розроблена 

законодавчо патентна система. В той же час, наука адаптується до нових виробничих 

відносин. Науково-технічний потенціал держави повинен аналізуватися як єдність двох його 

основних характеристик: 1) як сукупність ресурсів, які поєднані з науково-технічною 

сферою, 2) як відбиття результативності функціонування, особливо у питанні впливу на 

економіку, і суспільство в цілому. Соціально-економічна політика держави завжди 

спирається на оцінку можливостей будь якої господарчої системи по виробництву 

сукупності споживчих послуг, що залежить від багатьох обставин.  

В теперішніх умовах економічна наука виділяє інноваційні фактори ( нові матеріали, 

нова техніка, новітні технології, нова організація виробництва і праці, нова мотивація), 

наявність, а також найбільш ефективне використання котрих дозволяє суспільству отримати 

максимальний сукупний результат. Дослідження показали, що названі фактори проявляють 

найбільш перетворюючи можливості, коли вони використовуються у господарчій системі 

будь якого рівня, у певному співвідношенні та їх дія підтверджується іншими факторами ( 

інвестиції, інтелектуальний, підприємницький і кадровий ресурси, інноваційний 

менеджмент, нормативно-правова база та інше).  
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Ці фактори можуть перебувати у різному стані: у вигляді нових ідей, технологій, ноу-

хау, дослідно-конструкторських розробок, математичних і хімічних формул, зразків, 

матеріальних запасів, тобто у різному ступені готовності для використання у науково-

виробничій діяльності для отримання споживчих цінностей. У сучасній науковій літературі 

виділяються такі поняття, як «науковий потенціал», «науково-технічний потенціал» і 

«інноваційний потенціал». [1, с.53]. Науковий потенціал визначається як сукупність ресурсів 

і умов здійснення наукових досліджень (фундаментальних та зорієнтованих на 

фундаментальні). Науково-технічний потенціал визначається як сукупність ресурсів і умов 

здійснення прикладних наукових досліджень та розробок, включаючи дослідно-

конструкторські та дослідно-технологічні роботи. Інноваційний потенціал – це сукупність 

всіх видів ресурсів і умов забезпечення практичного втілення результатів наукових 

досліджень і розробок, які підвищують ефективність способів і засобів здійснення 

конкретних процесів, в тому числі освоєння у виробництво нової продукції і технології.  

Основу науково-технічного потенціалу тієї чи іншої господарчої системи складають 

сукупність наукових знань, інновацій, які знаходяться у різних стадіях науково-виробничого 

циклу, протікаю чого у неї, невикористані резерви техніки, технологій, кадрових ресурсів і 

організації у діючій виробничій системі, а також не функціональні запаси нових техніко-

технологічних засобів, творчого потенціалу колективу. Науково-технічний потенціал (НТП) 

держави створюється як зусиллями національних організацій, так і завдяки використанню 

світових досягнень науки і техніки. Науково-технічний потенціал включає:  

- матеріально-технічну базу;  

- наукові кадри;  

- інформаційну складову;  

- організаційно-управлінську структуру.  

Матеріально-технічна база – це сукупність засобів науково-дослідної праці, 

включаючи наукові організації, наукове обладнання і установки, експериментальні заводи, 

цехи і лабораторії, обчислювальні центри. На рівні галузі, компанії або фірми, це відноситься 

до матеріально-технічної бази прикладних науково-дослідницьких і дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР). Їх ціль – швидке та ефективне впровадження наукових 

ідей у конкретні технічні та технологічні інновації. Кадровий науковий потенціал України – 

один з найважливіших його компонентів, тому всебічне вивчення його кількісного та 

якісного складу є підґрунтям для формування стратегічного потенціалу інноваційного 

розвитку як машинобудування, так і економіки в цілому. [2, с.24].  

Інформаційна складова у науково-технічному потенціалі також має важливе значення. 

В якості специфічного предмету праці тут постає інформація про підсумки попередніх 

досліджень, розробок та втілення інновацій. Її носіями є звіти про закінчені дослідження і 

розробки, публікації і дисертації, гіпотези, рекомендації, формули, схеми, креслення. 

Виникненню визначення «науковий, або науково-технічний, потенціал» передувала думка 

першорядності суспільної важливості науки. Треба відзначити, що завдання оцінки 

ефективності використання науково-технічного потенціалу зберігає зиск у широкій ієрархії 

масштабів – від глобального і національного до територіального, і навіть до масштабу 

підрозділу окремого виробничого підприємства.  

Наука стає найважливішою силою українського суспільства, яка обумовлює 

ефективність, перспективи, інноваційний шлях його розвитку. Вихідною складовою 

інноваційної політики є вибір національної моделі інноваційного розвитку. Вона може бути 

зорієнтована на генерацію передових технологічних інновацій та їх доведення до стану 

ринкового продукту або переважно на сприйняття закордонних технологій з їх деякою 

доробкою і адаптацією. У концепції розвитку науково-технічного потенціалу України 

закладено, що сектор фундаментальних досліджень повинен зберегти тільки ті наукові 

напрямки, котрі мають світовий рівень та забезпечує національну безпеку.  

Основна частина наукового співтовариства повинна сконцентрувати зусилля на 

прикладних наукових дослідженнях, включаючи адаптацію закордонних розробок до 
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українських умов і їх наступний розвиток. В цих умовах необхідно поступовий перехід  від 

«інерційної» моделі економічного розвитку України до моделі «економіки лідерства 

інновацій». Інновації припускаються не тільки технологічні, але і організаційні, і соціальні; 

їх інтенсивне впровадження змінить обрис нашої держави на фоні інших розвинутих країн, 

надавши йому сучасність, динамізм та конкурентоздатність.  

Технологічні інновації виникають тільки у сфері матеріального виробництва. Наука – 

і фундаментальна, і навіть прикладна – сам по собі не створює інновацій; вона може тільки 

подавати їх ідеї і сприяти реалізації. При відсутності або слабкості національної 

промисловості не буде і інновацій – незалежно від рівня та ефективності національної науки. 

Досвід розвинутих країн світу переконує, що одним із ключових факторів активізації 

інноваційної діяльності та науково-технічного потенціалу держави можуть стати такі 

інноваційні структури, як технологічні парки (технопарки), які утворюють організаційну 

систему зв’язків між наукою, освітою та промисловістю.  

Станом на початок 2021 року в Україні створено понад 16 технопарків у різних 

галузях національної економіки. Технопарк «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» 

створений на базі однойменного науково-технологічного комплексу (НТК ІЕС) НАН 

України в Києві. Пріоритетні напрямки діяльності: сучасні ресурсозберігаючі і 

енергоефективні технології, сучасні машини, механізми і засоби нової техніки в ракетно-

космічній і авіаційній галузях, суднобудування; ґрунтообробна і збиральна техніка з 

продовженим ресурсом завдяки інноваційним технологіям зварювання, технології 

оздоровлення навколишнього середовища і людини, використання зварювання і споріднених 

технологій в медицині.  

Харківський технопарк «Інститут монокристалів» (ІМК) створений на базі 

однойменного науково-технічного концерну НАН України – найбільшого в Європі центру з 

розробки, дослідження та застосування  функціональних матеріалів, що є основою лазерної, 

електронної, інформаційної, медичної та інших новітніх областей сучасної техніки. 

Пріоритетні напрямки діяльності: машинобудування і приладобудування, медицина і 

біотехнології, нові кристалічні і полімерні матеріали для енергетики, а також вироби з них, 

матеріали, прилади, устаткування для моніторингу і захисту навколишнього середовища, 

підготовка науковців і висококваліфікованих фахівців в царині інноваційної діяльності, 

трансферу технологій відповідно до напрямків діяльності технопарку.  

Поряд з енергійним розвитком технопарків, суттєво зростає і розвивається 

агропромисловий комплекс України, який орієнтується як на повне задоволення 

внутрішнього попиту, так і на експорт зерна та іншої екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції. Передбачається інтенсивний розвиток тваринництва і 

бізнес-інкубаторів. Вихідні результати агропромислового комплексу держави: адаптивні 

високоврожайні сорти зернових; відпрацьовані у бізнес-інкубаторі інтенсивні та високі 

(точні) технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва; кадри практичних 

робітників, які пристосовані до успішної роботи у всіх галузях вітчизняного сільського 

господарства.  

Основні заходи по збереженню науково-технічного потенціалу України:  

1. Насамперед всього необхідно розробка і реалізація державної науково-технічної 

політики; складність проблеми збереження науково-технічного потенціалу в умовах 

політичної і економічної кризи підтверджує висновок про підвищення ролі централізованого 

управління.  

2. Досвід не тільки розвинутих країн, але й таких, як Китай, Південна Корея, Бразилія, 

Сінгапур, Тайвань свідчить про високе значення проведення державою тих рішучих та 

динамічних заходів, котрі привели до суттєвого прискорення темпів науково-технічного 

прогресу.  

3. Для стимулювання розвитку пріоритетних напрямків науково-технічного і 

інноваційного потенціалу необхідно використовувати прямі та побічні методи, що 

традиційно використовуються за кордоном.  
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Economic sciences 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Добринец Яна Ивановна 

аспирант факультета экономики и финансов 

Полесского государственного университета, 

г. Пинск, Республика Беларусь 

 

Конъюнктура рынка — сложившаяся экономическая ситуация, которая включает в 

себя соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, 

портфелем заказов по отраслям и другими экономическими показателями, то есть, 

конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент, или ограниченный отрезок 

времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определяют.  

Изучение конъюнктуры рынка предполагает анализ ситуации на рынке и ее 

прогнозирование. Конечным итогом такого исследования является получение ответов на 

следующие вопросы: в какой момент и по каким ценам следует продавать или покупать 

товар. 

При проведении процедур государственных закупок заказчик проводит исследование 

конъюнктуры рынка в следующих случаях: 

1) при определении ориентировочных объемов (количества) годовой и (или) общей 

потребности в однородных товарах (работах, услугах) в натуральном выражении для 

включения информации в годовой план. Законодательство не предусматривает порядок 

определения ориентировочной стоимости в однородных товарах (работах, услугах). Заказчик 

устанавливает его самостоятельно. При этом могут использоваться как способы, 

предусмотренные Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь для определения ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, 

так и иные способы. 

2) при определении ориентировочной стоимости предмета государственной закупки. 

Порядок ее определения установлен Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь. 

3) при проведении процедуры государственной закупки из одного источника. 

Изучение конъюнктуры рынка является обязательным этапом процедуры закупки из одного 

источника независимо от основания ее проведения. Порядок изучения конъюнктуры рынка 

для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедуры закупки из одного 

источника установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 12.04.2019 № 30 «О проведении закупки из одного 

источника» [1]. 

Способы определения ориентировочной стоимости предмета закупки с 01.07.2019 

определены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 12.04.2019 № 35 «О способах определения ориентировочной 

стоимости предмета государственной закупки» и включают: 

1. Проектно-сметный способ, который применяется при приобретении товаров (работ, 

услуг), необходимых для строительства объектов при осуществлении строительной 

деятельности. В этом случае ориентировочная стоимость определяется на основании 

проектной документации. 

2. Способ изучения конъюнктуры рынка, который применяется при проведении 

большинства закупок и является приоритетным. Ориентировочная стоимость при изучении 

конъюнктуры рынка определяется на основании информации содержащейся в 

Государственной информационно-аналитической системе, госстатотчетности о ценах на 

товары (работы, услуги), каталогах, прайс-листах, прейскурантах или другой информации. 
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При использовании данного способа необходимо соблюдать следующие требования. 

Информация должна быть получена из одного из установленных источников информации. В 

частности, это информация, содержащаяся в реестре договоров госзакупок, размещенном в 

Государственной информационно-аналитической системе. Информация о ценах товаров 

(работ, услуг) должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой к 

проведению процедуры государственной закупки коммерческих и (или) финансовых условий 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Если товары (работы, услуги) имеют 

отличия, могут использоваться коэффициенты и (или) индексы для пересчета цены, которые 

следует обосновать. 

3. Затратный способ, который применяется если невозможно применить иные 

способы или в дополнение к ним. В этом случае ориентировочная стоимость определяется 

как сумма произведенный затрат и обычной для определенного вида деятельности прибыли 

[2]. 

Изучение конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки 

из одного источника предусматривает три способа.  

Первый способ – изучение информации о ценах на товары (работы, услуги). 

Изучению подлежит информация о ценах на товары (работы, услуги), содержащаяся в 

прейскурантах и прайс-листах; информация, размещенная потенциальными участниками на 

сайтах в сети Интернет; информация, размещенная потенциальными участниками на 

электронных торговых площадках.  

Второй способ – направление запросов о предоставлении сведений. Заказчик 

направляет запросы потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом 

следующих требований. Необходимо направить не пяти запросов потенциальным 

участникам (при наличии). Информация о таких участниках должна содержаться с открытом 

доступе сети Интернет. При закупке товаров обязательным является направление запросов в 

адрес отечественных производителей. Если процедура государственной закупки из одного 

источника проводится по результатам несостоявшихся конкурентных процедур – заказчик 

направляет запросы участникам этих процедур.  

Третий способ – размещение запросов на электронной торговой площадке. Заказчик 

размещает запросы на одной из электронных торговых площадок в случае приобретения в 

соответствии с п. 9 приложения к Закону о госзакупках, товаров (работ, услуг) 

ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых 

величин включительно. 

Законодательство не содержит прямой нормы об обязанности заказчика 

документально оформлять результаты изучения конъюнктуры рынка, за исключением 

требования об указании сведений об изучении конъюнктуры рынка приобретаемых товаров 

(работ, услуг) в справке о проведении процедуры закупки из одного источника. Форма 

справки о проведении процедуры закупки из одного источника утверждена постановлением 

МАРТ № 56. В разделе 2 справки «Сведения об изучении конъюнктуры рынка 

приобретаемых товаров (работ, услуг)» необходимо указать наименование (фамилию, 

собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность 

(номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя); место нахождения (место жительства) поставщика 

(подрядчика, исполнителя); УНП потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(при наличии); цену на предлагаемый товар (работу, услугу) [3]. Справку о проведении 

процедуры закупки из одного источника утверждает уполномоченное должностное лицо 

заказчика (организатора) не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора. 

Заказчик (организатор) размещает справку на ЭТП не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем ее утверждения. 
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Pedagogical sciences 

 

 ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Дробот Тетяна Іванівна 

викладач історії, зарубіжної літератури вищої категорії 

Маріупольський професійний машинобудівний ліцей 

 

1. Edpuzzle 

+ Сервіс простий та зручний, багатофункціональний та безкоштовний; можна легко 

монтувати відео, додаючи голосові та текстові коментарі створюючи завдання та вікторини. 

+ Викладачеві доступна статистика виконання завдання. Ви можете побачити 

відповіді всієї групи і кожного здобувача освіти окремо, а також дізнатися, скільки дитина 

витратила часу на перегляд уроку, і які частини переглядла кілька разів. 

+ Можливість групової роботи. 

+ Прив’язаний до класруму. 

+ Можна додавати вже існуючі відео в мережі, які легко за допомогою інструментів 

сервіса можна додавати та ставити питання у будь-якому місті відеофайлу. 

+ Здобувач освіти може переглянути відеофрагмент стільки, скільки йому необхідно, 

щоб правильно відповісти на питання. 

- Англоязична версія. 

  

2. Flinga 

Це інструмент для колективної роботи (фідбеку) – (спільна дошка). 

Вчитель, який пропонує онлайн-середовище спільної роботи, має безкоштовно 

зареєструватися в Flinga, а потім може безпосередньо створити необхідне середовище 

спільної роботи. Учні можуть заходити в створене вчителем середовище без реєстрації. Для 

спільного використання надається пряме посилання, код для введення і QR-код. 

1. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Крім того, мобільний варіант працює відмінно. 

Для його використання нічого не потрібно встановлювати. Учні тут же можуть побачити всі 

зміни дошки на своїх дисплеях. 

2. На дошці учні можуть робити записи, а також відзначати записи інших за 

допомогою 'LIKE'. У текст можуть бути включені посилання. Ви вводите посилання і відразу 

ж з'являється об'єкт з кнопкою для посилання. Крім того, на спільній дошці можна помістити 

зображення як окремого об'єкта вивчення або в якості підкладки. 

3. На додаток до простого малювання, біла дошка пропонує можливість вибору із 

зумовлених фігур (коло, чотирикутник, особа, текст), що робить його оптимальним для 

створення карт пам'яті. 

4. В налаштуваннях запропоновані три режими: 

- учні мають право редагувати всі записи 

- тільки власні записи 

- блокування усіляких коментарів. 

Використання Flinga може бути вельми різноманітним. 

1. Так може початися вступ в тему і активізація попередніх знань. 

2. Збір загальних питань від учнів або студентів під час уроку чи лекції для наступних 

відповідей. 

3. Спільний мозковий штурм для пошуку ідей для конкретного завдання. 

4. Остаточне відображення процесу навчання. 

5. Спільний супровід онлайн-контенту, збір навчальних матеріалів в електронному 

вигляді. 
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3. Learning Apps - інтерактивні вправи 

Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps.  

 LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. 

Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для 

використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників. 

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних 

закладах різних типів. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання 

інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть 

перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального 

інтересу. 

Сервіс Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні 

завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і учнів. рвіс працює на 

декількох мовах, зараз українську мову додано до переліку мов інтерфейсу сервісу: 

перекладені загальні текстові рядки та всі рядки, що стосуються різноманітних вправ. 

Вправу можна запозичити з будь-якого мовного середовища і переробити під український 

варіант або ж використовувати мовою оригінала.  

Кожен із ресурсів можна використати на своєму занятті, змінити під власні потреби, 

розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль, його можна зберігати у власному 

«кабінеті», створивши свій акаунт в даному онлайновому середовищі. Треба всього лиш 

уважно заповнити всі поля реєстраційної форми і потім зайти під своїм створеним акаунтом. 

Бажано вказувати свої дійсні дані аби потім вашим учням і колегам було зрозуміло, що це 

ваша авторська робота (автори робіт відображаються на посиланні на вправу). 

 

4. Генератори QR-кодів 

Головною перевагою QR-коду над звичайним штрих-кодом є можливість сканування 

звичайною камерою смартфона та великий обсяг інформації, що кодується. 

швидко: дозволяє отримати миттєвий доступ до закодованої інформації; 

зручно: вміщує великі об'єми відомостей у невеликому зображенні (4296 символів, а 

це більше, ніж 2 аркуші машинописного тексту); 

просто: розміщувати код можна на будь-якій рівній поверхні (аркуш, стіна, підлога, 

бетоноване шкільне подвір'я тощо). 

За допомогою QR-кодів можна урізноманітнити навчальний процес наступним чином: 

- кодування посилань на домашні завдання чи практичні роботи (наприклад, якщо їх 

виконання передбачає використання гугл-форми, гугл-диску тощо); 

- проведення квесту, підказки до кожної схованки якого будуть зашифровані у вигляді 

відповідного QR-коду; 

- організація виставки у класі чи коридорами школи, інформацію до експонатів якої 

можна отримати після сканування відповідного QR-коду; 

- розміщення коридорами школи відповідних кодів, кожний з яких буде містити 

посилання на непересічні факти, цікаві статті тощо; 

- розміщення кодів на підручниках чи книгах у бібліотеці з посиланнями доступу до 

електронної версії відповідного видання. 

Існують спеціальні програми як для створення відповідних кодів, так і для їх 

миттєвого сканування. З легкістю створити код можна з використанням програми QRcodes. 

Використання QR-кодів дозволить урізноманітнити навчальний процес. До того ж, 

залучення новітніх технологій у навчальний процес дозволить збільшити зацікавленість 

школярів до навчання, а для вас може стати зручною формою організації навчального 

процесу. 
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Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий педагог. 

Наша робота супроводжується постійним спонуканням до творчості, жоден викладач не 

застосовує загальновідомі методики без свого відтінку, свого наголосу. Педагогічний 

колектив ДНЗ «Подільський центр ПТО», розуміючи важливість і складність проблем, що 

постають перед ним, працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, над 

формуванням особистості педагога, його педагогічної майстерності. Адже педагог – людина 

публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, 

учнів, батьків і навіть пересічних громадян. 

У наш час у науці відсутній однозначний підхід до визначення понять 

«компетентність», «професійна компетентність». Вчені визначають професійну 

компетентність як певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й відповідально, як 

оволодіння людиною здатністю й уміннями виконувати визначені професійні функції (А. 

Маркова); як професійну готовність та здатність суб’єкту праці до виконання задач і 

обов’язків щоденної діяльності (К. Абульханова); як наявність спеціальної освіти, глибокої 

загальної й спеціальної ерудиції, постійне підвищення власної науково-професійної 

підготовки (В. Зазикін та А. Чернишова); як потенційну готовність розв’язувати задачі зі 

знанням справи (П. Симонов). На думку науковців, показниками професійної компетентності 

є загальна сукупність об’єктивно необхідних знань, умінь та навичок; уміння правильно їх 

застосувати під час виконання своїх функцій; знання й прогнозування можливих наслідків 

певних дій; результат праці людини; практичний досвід; гнучкість методу; критичність 

мислення; а також професійні позиції, індивідуально-психологічні якості й акмеологічні 

інваріанти. 

Умови підвищення професійної компетентності педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти є: 
 позитивний духовно-моральний імідж навчального закладу: сприятливі, 

інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті 

методичної діяльності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності викладача з 

боку адміністрації; 

 довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість; 

 налагоджена система методичної підтримки викладача; 

 любов до професії, дітей; 

 потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та 

самовияві; можливість отримати визнання в колективі; 

 систематична самоосвітня діяльність протягом курсового й міжкурсового 

періоду; навчання на курсах підвищення кваліфікації; 

 приклад і вплив педагогічного середовища, зокрема колег, адміністрації; 

об'єктивна оцінка праці, об'єктивний контроль, атестація; 

 організована робота методичних комісії, усього викладацького колективу в 

напрямку генеральної ідеї; моральне стимулювання. 

 Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та 

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й характеризує його 
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професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, педагогічна компетентність — розглядається 

в контексті безперервної педагогічної освіти й педагогічної діяльності, вимог до викладача і 

його підготовки. 

Підвищенню компетентності педагога сприяє: 

 самоосвіта; 

 курсова перепідготовка; 

 участь у методичній роботі. 

Сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному 

становленні педагога відіграє самоосвіта. 

Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який 

здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для 

викладача самоосвіта є об’єктивною потребою. Самоосвіта сприяє формуванню 

індивідуального стилю педагогічної діяльності, допомагає в осмисленні педагогічного 

досвіду і власної самостійної праці, є засобом самопізнання і самовдосконалення, шляхом 

педагогічного розвитку.  

Н. В. Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох 

«само»: 

Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; 

Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої 

інтереси; 

Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям 

форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; 

Самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей; 

Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи; 

Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; 

Саморозвиток – результат самоосвіти. 

Основні напрямки самоосвіти: 

 Професійний. Предмет, який викладається викладачем, знаходиться в 

постійному русі. Його потрібно вивчати, поглиблювати свої знання, виробляти методику 

викладання цих предметів. результати самоосвіти можуть бути досить значними. 

 Психолого-педагогічний. Цей напрямок самоосвіти спрямовано на 

вдосконалення взаємодії між викладачем і учнем, викладачем і батьками тобто 

вдосконалення комунікативної компетентності викладача. 

 Методичний. Педагогічна наука не стоїть на одному місці, постійні зміни в 

обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання потребують уваги тих, хто 

їх використовує. Методична служба Центру намагається спрямовувати самоосвіту у цьому 

напрямі. наприклад, практикуємо проведення нетрадиційних педрад, на яких презентуємо 

нові форми і методи роботи, кращий досвід роботи педагогів Центру, застосування ІКТ на 

уроках теоретичного та виробничого навчання та в позанавчальній роботі. 

 Інформаційно-комп'ютерний. З упровадженням у повсякденне життя ІКТ 

викладач повинен сам оволодіти навичками роботи на комп'ютері й елементарними 

навичками використання комп'ютера у навчальному процесі. Педагоги, які володіють 

комп’ютером є конкурентоспроможними, більше володіють ситуацією, яка відповідає 

сучасним потребам учнів і вимогам суспільства. 

 Гуманітарний. У цьому напрямку вдосконалюються естетичні, історичні, 

правові знання. 

 Особистісний. Стосується охорони здоров'я, а також інтересів, хобі педагогів. 

Необхідно звернути увагу на можливий список джерел самоосвіти. Це – підручники, 

фахова періодична преса, ресурси інтернету, участь у роботі методичних комісії, семінарів, 

конференцій, вебінарів, тренінгів, обласних фахових секцій, вивчення окремих програм, 

телебачення, участь у конкурсах. 
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Здійснюється самоосвітня діяльність педагогів Центру відповідно індивідуального 

плану професійної компетентності, які розглядаються та затверджуються на засіданні 

методичної комісії.  

Основним орієнтиром самоосвітньої діяльності педагога на сьогодні є робота над 

індивідуальною науково-методичною проблемою, яка, в основному пов’язана з єдиною 

науково-методичною проблемою Центру. У контексті методичної теми, професійних 

інтересів педагоги визначають для себе проблему самоосвітньої діяльності. Вся робота 

викладача – це постійний пошук, який передбачає постійне удосконалення, а отже, і постійне 

оновлення свого педагогічного та методичного арсеналу.  

Ця робота передбачає: 

 підсилення наукової обізнаності з даного питання (підбір і аналіз літератури та 

інформаційних джерел); 

 підсилення практичного досвіду (ознайомлення з необхідними педагогічними 

технологіями і впровадження їх у свою практику, вивчення практичного досвіду колег з 

даного питання через взаємовідвідування уроків, практичних семінарів, майстер-класів 

тощо); 

 узагальнення власного досвіду роботи з даної проблеми з відслідковуванням 

його результативності та його презентація перед колегами. 

 Значним стимулом у професійному зростанні педагогічних кадрів є атестація. Вона 

сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та 

впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання.  

Творчий звіт є гарною нагодою для розвитку ініціативи і творчості викладача, 

узагальнення і поширення його досвіду, підвищення авторитету творчої особистості. 

Творчий звіт вчителя відбувається у формі дискусії. Викладач демонструє динаміку 

становлення своєї творчості, намагається допомогти присутнім зрозуміти найбільш 

ефективні методи навчання й і виховання, ділиться своїми задумками: дає пропозиції щодо 

вирішення деяких проблем навчально-виховного процесу.  

Одним із сучасних методів професійного самовдосконалення є метод «портфоліо» – 

опис роботи з аналізом її ефективності, найбільш вдалі методичні розробки, приклади 

творчих робіт учнів тощо. Він може містити також документи, які фіксують професійний 

розвиток (дипломи, грамоти, подяки, характеристики та ін.), наукові, творчі роботи, власні 

статті, статті відомих науковців, які висвітлюють особливості тієї проблеми, над якою 

працює власник «портфоліо», психологічні дослідження, конспекти уроків, виховних 

заходів. Метод «портфоліо» допомагає викладачу не тільки систематизувати педагогічний 

досвід, накопичені знання, а й дати об’єктивну оцінку власному професійному рівню. 

Основою роботи над «портфоліо» є відображення професійного шляху, поглядів і планів 

викладача.  

Метою ведення портфоліо викладачем є: 

 систематизація досвіду; 

 чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або 

консультування з боку колег і адміністрації; 

 об'єктивніша оцінка професійних умінь; 

 допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в 

конкурсі. 

Портфоліо є необхідним для проведення всебічного систематичного аналізу 

викладачем своєї педагогічної діяльності. Викладач в своєму портфоліо відстежує 

ефективність власного викладання, проводячи самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це 

особистий план реалізації свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької 

діяльності. У портфоліо викладач відстежує хід і результати навчального процесу. Весь об'єм 

значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку відповідей на 

власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче примушує поглянути на свою 
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роботу критично. А сам процес пошуку відповіді на власні питання сприяє професійному 

зростанню педагога. 

Професійне зростання педагога визначено як процес, що спрямований на досягнення 

професіоналізму, який призводить до якісних змін особистісної сфери та професійної 

діяльності викладача. Воно передбачає постійне підвищення їх кваліфікації, пошук 

можливостей найповніше реалізувати себе як професіонала, посилення організованості, 

самостійності та відповідальності, здатність до інноваційної діяльності.  

Отже, процес самоосвіти є оптимальним шляхом формування професійної 

компетентності педагогів за умови, що вона – не самоціль педагогів, а сходинка для 

досягнення вищого покликання – навчити дитину. Тож можна зробити висновок, що 

самоосвіта педагога посідає особливе місце в системі формування його професійної 

компетентності.  
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СТЕРЖНЕВОГО ТЕЧЕНИЯ В ТРУБЕ 

 

Каянович С.С. 

(Минск, Беларусь) 

  

В работе [1] с использованием метода Роте исследовался вопрос о разрешимости 

дифференциально-разностной задачи для стержневого течения в трубе прямоугольного 

сечения со сглаженными углами. Исследование представляло собой  промежуточное звено в 

исследовании задачи дифференциальной, которая рассматривается в данной работе и 

сводится к получению априорных оценок для решений и их производных  нижеследующей 

системы уравнений (1) – (4), разрешимость которой при условиях (5) на временных слоях 

утверждается следующей теоремой (см. [1]).  

Теорема. Пусть )
~

(),(~,
~

,1, Tll SCtsCS    , Ssxsb
t

~
),(~

101 


 , )
~

()( ,   lCx , 

 
~

)( ,1 lCxb , )1,0(,5  l . Тогда при достаточно малых   задача (1) – (5) (краевые 

условия для 2u , 3u  ставятся на временных слоях в ходе решения),   в которой производная по 

времени заменена разностной производной, имеет единственное решение при любом 

mtt m  , Mm ,0 , причём  mlmm Cuu 
~

, ,,3,1  ,   ml

m
C

x

u







~
,1

2

,2

 ,  mlm Cp  

~
,1  .  

Для того чтобы эту работу можно было читать без обращения к предыдущей,  

сохранен минимум информации из [1]. Труба и область с гладкой границей, полученная 

после сглаживания углов, изображены на рисунке в [1].  Приняты обозначения: 

),,( 321 xxxx  , 33221 0,0,0 HxHxLx  , ,0 Tt   ),0(),0(),0( 32 HHL  , 

грани: 

]0,0,0[ 32211  xHxLxS  – нижняя, ],0,0[ 332212 HxHxLxS   – 

верхняя,   ]0,0,0[ 33213 HxxLxS   – передняя, ]0,,0[ 332214 HxHxLxS   – 

задняя,  ]0,0,0[ 332215 HxHxxS   – левая, ]0,0,[ 332216 HxHxLxS   – 

правая.   


4

1


k

kSS  – твёрдая поверхность трубы, 5S  – вход в трубу, 6S  – выход из неё,    

 6,1],,0[  iTSS iiT ,  ],0[ TSST  ,  
6

1


k

kSS  – граница области   ,  S ,   

],0[ TSST  ,  ],0[ TT  ,  ],0[ TT  , S
~

 – поверхность, полученная из 

поверхности S  в результате сглаживания всех двугранных и трёхгранных её углов, 
~

  – 

область, ограниченная поверхностью  S
~

,  ],0[
~~

,
~~~

TS T   ,  

],0[
~~

],,0[
~~

TTSS TT  .  

Рассматривается задача  
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2

 , краевые условия для 2u , 3u  ставятся в ходе 

решения системы на временных слоях, )
~

(),(~,
~

,1, Tll SCtsCS    , Sssb
t

~
),(~

101 


 , ,5l , 

)1,0( . Срезающая функция )
~

()( ,   lCx  определяется по аналогии с [2] и представляет 

собой произведение, но уже трёх функций )()()()( xxxx   .  

Вводя в рассмотрение функции ),( txf i , 3,1i , так же как и в [2],  на временном слое  

Mmmtm ,...,2,1,0,   , получаем оценки для модулей функций mimimi fuw ,,,  ,  3,1i , и 

модулей их производных по пространственным переменным до четвёртого порядка 

включительно .  При этом оценки для первых производных могут быть получены как внутри 

области T
~

, так и на границе TS
~

 (на слоях mtm  ). Оценки же для производных второго и 

более высоких порядков удаётся получить только в строго внутренних подобластях области 

T
~

, причём эти подобласти последовательно вкладываются друг в друга, как показано в [2]. 

Константы, которые ограничивают модули самих решений и их производных, не зависят от 

переменной     и не будут увеличиваться при стремлении  0  . Может быть выполнен 

предельный переход при 0 , доказывающий разрешимость задачи  (1) – (5).  

Нетрудно показать, что решение задачи (1) – (5), существование которого доказано, 

удовлетворяет всем уравнениям соответствующей системы Навье – Стокса. В связи со 

сказанным заметим: в результате доказательства этой разрешимости решена математическая 

часть проблемы уравнений  Навье – Стокса при больших числах Рейнольдса . Остаётся 

вопрос численного отыскания существующего решения. И тут придётся столкнуться с не 

меньшими трудностями, чем те, которые встретились при решении математических 

вопросов. Преодолевая их, нельзя не учитывать нижеследующих обстоятельств.  

Первое. В [3] вводится понятие главного фундаментального решения (ГФР) и  

доказывается существование решений задач Дирихле и Неймана, которые даются 

формулами, содержащими ГФР. Перед этим указываются основные идеи доказательства 

теоремы существования такого ГФР. Всё это выполняется в m -мерном евклидовом 

пространстве.  

Второе. В [4] говорится о том, что для двумерной односвязной области внутренняя 

вторая краевая задача легко сводится к внутренней задаче Дирихле. Для функции, 

являющейся решением задачи Неймана, строится другая функция так, чтобы внутри области 

удовлетворялись уравнения Коши – Римана. После построения отмечается, что в случае 

трёхмерной области аналогичные построения невозможны.  

Третье. В [5] основная интегральная формула Грина рассматривается и для 

трёхмерного, и для двумерного случаев . Потенциалы простого и двойного слоёв изучаются в 

случаях трёх и двух независимых переменных. Однако условия разрешимости интегральных 

уравнений, к которым сводятся краевые задачи (в частности, задача Неймана) даются только 

в двумерном случае.  

Отмеченные обстоятельства указывают на то, что при получении численных решений 

задач с тремя пространственными переменными придётся столкнуться с существенными 

трудностями. Уменьшить их, хотя бы частично, может помочь осуществление перехода с 

одного временного слоя на другой в два этапа. Покажем, как выполняется такой переход,  
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например, со слоя  00 t  на слой 1t  вводя обозначения: )(
1

),( 011 ggtxgt 
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),( 11 txgg  , ),( 00 txgg  , puuug ,,, 321  .  
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 Второй этап.  
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На втором этапе в качестве значений функции 1,2u  берутся её значения, найденные на 

первом этапе, и значения производных всех функций по переменной 2x  берутся от функций, 

полученных на первом этапе. Фактически на первом этапе решается задача относительно 

функций puu ,, 21 , зависящих от двух пространственных переменных 21, xx  (функция 3u  и 

производные по переменной 3x  участвуют в решении как известные функции, взятые с 

нулевого слоя). На втором этапе решается задача относительно функций puu ,, 31 , зависящих 

от двух пространственных переменных 31, xx .  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ 

ІІ РІВНЯ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Козуб Л.В. 
магістрант комунального закладу вищої освіти  

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 

  

В сучасному суспільстві досить частим явищем стало загальне недорозвинення 

мовлення.  

Загальне недорозвинення  мовлення (ЗНМ) вчені визначають як  таку форму 

мовленнєвої аномалії, при якій порушено формування всіх компонентів мовленнєвої 

системи, що охоплює фонетико-фонематичну та лексико-граматичну сторони при 

нормальному слухові й інтелекті.  

Порушення мовлення у дітей є різноманітними за своїми проявами:  

1. Одні порушення проявляються тільки у вимові. 

2. Інші торкаються процесів фонемоутворення і виражаються не тільки в дефектах 

звуковивимови, а й в труднощах звукового аналізу [1].  

Існують порушення, що охоплюють як фонетико-фонематичну так і 

лексикограматичну системи.  Такі порушення виражаються в загальному недорозвиненні  

мовлення. Саме діти із загальним недорозвиненням мовлення, є основним контингентом 

логопедичних груп дошкільних освітніх установ.  

Порушення лексико-граматичного ладу мовлення є провідним дефектом в структурі 

ЗНМ, оскільки, у дітей пізніше починає формуватися мовленнєва система, для якої 

характерним є  мінімальний запас слів, наявність аграматизмів, дефекти звуковимови [1]. 

Порушення формування лексики у дітей із ЗНМ проявляється в обмеженості словникового 

запасу, різкому розходженні обсягу активного та пасивного словника, неточному 

використанні слів  

Дошкільники з ЗНМ не розуміють значення багатьох слів [2]. Використання слів у 

експресивному мовленні, актуалізація словника викликають великі труднощі. Бідність 

словника проявляється, наприклад, у тому, що дошкільники з ЗНМ не знають значень 

багатьох слів: назв диких тварин (кабан, леопард), пташок, інструментів, професій тощо.  

Особливо різниця між дітьми з нормальним і порушеним мовленнєвим розвитком 

спостерігається під час актуалізації предикативного словника (дієслів, прикметників). У 

дошкільників із ЗНМ є певні труднощі в називанні багатьох прикметників, які 

використовують у мовленні їх ровесники з нормальним розвитком (вузький, кислий, 

пухнастий, гладкий та ін.) [2].  

У дієслівному словнику дошкільників із ЗНМ переважають слова, що позначають 

щоденні побутові дії дитини (їсти, пити тощо),   оскілик саме ці дії є нйвідомішими для 

дитини. 

Значно складніше засвоюються дитиною слова узагальнюючого значення слова, що 

позначають стан, оцінку, якість, ознаку та ін. При загальному недорозвиненні мовлення 

формування граматичної будови відбувається з більшими ускладненнями, ніж оволодіння 

активним та пасивним словниками. Це зумовлено тим, що граматичні значення завжди більш 

абстрактні, ніж лексичні, а граматична система мовлення організована на підставі більшої 

кількості мовних правил [1]. Граматичні форми словозміни, словотвору, типи речень 

з´являються у дітей із ЗНМ, як правило, у тій же послідовності, що й у дітей з нормальним 

мовленнєвим розвитком.  
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Аналіз мовлення дітей із ЗНМ виявляє в них порушення в оволодінні як 

морфологічними, так і синтаксичними одиницями [2]. У цих дітей виникають труднощі як у 

виборі граматичних засобів для висловлення думки, так і в їх комбінуванні.  

Вважається, що одним із головних завдань розвитку мовлення є формування його 

лексико-граматичної будови. Уже в дошкільному віці дитина повинна оволодіти обсягом 

словника, достатнім для того, щоб розуміти мовлення дорослих та своїх однолітків . Тобто 

порушення лексико-граматичної будови мовлення призводить до того, що дитина не 

правильно опановує власне мовлення і неправильно формулює власні мовленнєві 

висловлювання,. А, в свою чергу,  неправильне засвоєння закономірностей мовлення 

призводить до порушень морфологічної структури слова і синтаксичної структури речення. 

Діти, що мають ІІ рівень розвитку мови, в своїх мовних можливостях значно 

перевершують дітей з І рівня [1]. Однак словниковий запас у них теж дуже бідний, слова 

вживаються зі спотвореннями, але за своїм значенням мають більш стійкий характер. 

Діти з ІІ рівнем ЗНМ користуються фразовим мовленням. Але вони 

використовують занадто прості речення, які складаються з двох або не більше трьох слів. На 

цьому рівні мовного недорозвитку виникають труднощі в визначенні розміру, кольору і 

форми предметів. 

Діти з ІІ рівнем ЗНМ частково розуміють прийменники. Однак зрозуміти їх функцію 

діти здатні тільки, якщо мова стосується знайомих ситуацій [2]. У дітей є певне розуміння 

граматичних закономірностей, але застосовувати їх діти здатні тільки до тих слів, які 

засвоїли в ранньому дитинстві. Фонетичний аспект мовлення проблематичний – звуки часто 

спотворюються, спостерігається часта підміна одних звуків іншими. 

У своєму спонтанному мовленні, коли самоконтроль зведений до мінімуму, кількість 

помилок у вимові різко зростає. Більшість дітей з ІІ рівнем ЗНМ мають порушення складової 

структури слів. 
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Анотація. В статті розглянуте питання щодо рухової активності студентів та 

курсантів, виявлені фактори які мають вплив на ставлення до занять у спортивних секціях в 

період навчання у ВНЗ. Встановлений ряд особливостей, які призводять до рівня реалізації 

державної програми розвитку фізичної культури, спорту та які забезпечують потрібний 

рівень рухової активності студентів під час навчання в ВНЗ. 

Ключові слова: спорт, фізичні якості, курсанти, секційні заняття, рухова активність. 

 

Процес фізичного виховання студентської та курсантської молоді відіграє важливу 

роль у формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості. 

Система засобів, які використовуються для корекції фізичної підготовленості 

студентів та курсантів, часто приваблює молодь, має характер обов'язкових заходів, які 

забезпечували б не лише фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення [1,с.179]. 

Запорукою високих показників у майбутній виробничій діяльності має стати 

спеціалізована фізична підготовка, яка забезпечує формування і вдосконалення тих якостей 

особистості, які мають суттєве значення для визначеної професії [2,с.124]. 

Здоровий спосіб життя курсантів та студентів з кожним роком стає більш актуальним. 

Тому що, саме молоде покоління звертає увагу на своє самопочуття та хоче мати чудову 

фізичну форму. Безперечно, мені здається, що це пов’язано з розвитком секційних занять, як 

одним із найважливіших складників здоров’я людини, так і з популяризацією багатьох видів 

спорту та направлень.  

В підвищенні функціональних резервів організму я вважаю, що має бути спрямовано 

на зміцнення здоров’я способами та методами ефективної організації занять з фізичного 

виховання 

Саме на секційних заняттях відіграється визначальна роль поміж інших засобів і саме 

вони наділені здатністю до створення фундаменту для змісту навчальних програм, де 

вирішуються основні завдання фізичного виховання (оздоровчі, виховні та освітні). 

Треба розпочати з основних видів спорту, які саме впливають на фізичні якості на 

секційних заняттях, а саме: легка атлетика, футбол, волейбол та бокс. 

Легка атлетика використовується в широкому спектрі видів спорту, тобто вона 

включає та поєднує в комплексі різні спортивні дисципліни для всебічного розвитку 

особистості та підвищення рівня підготовленості до майбутньої професійної діяльності 

[6,с.115]. 

А.А. Головач, виділяє футбол як один із найефективніших та найцікавіших засобів 

розвитку фізичних якостей та здібностей курсантів та студентів, а також вважається одним із 

найдавніших видів спорту, за допомогою якого тренувалися. [3,с.33]. 

На секційних заняттях футбол як вид спорту дуже важливий, тому що він як і будь-

який активний вид спорту, несе величезну користь здоров'ю курсантів та студентів. 

Насамперед щоденні тренування на свіжому повітрі значно зміцнюють імунну систему. 

Проведення секційних занять із волейболу шляхом розвитку фізичних якостей також 

сприяє покращенню результатів навчальних тестів із перевірки фізичної підготовленості 
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студентів та курсантів, де засоби волейболу сприяють покращенню та збереженню 

здоров’я.[4; 181]. 

Наступним прикладом впливу секційних занять може бути такий вид спорту, як бокс, 

тому що він відіграє на мою думку величезну роль у формуванні особистості, а саме хлопців. 

Заняття боксом мають на увазі підвищення загальної фізичної підготовки, що корисно 

будь-якій людині. Ще одним плюсом здобуття навичок, необхідних для самооборони. .[5;23]. 

Отже, аналіз секційних занять з різних видів спорту на фізичні якості студентів та 

курсантів виявив, що традиційні програми з фізичного виховання ефективними та кожна із 

них має велике значення для здоров'я, саме завдяки таким видам спорту як: легка атлетика, 

футбол, волейбол та бокс, тобто які будуть виконувати функції щодо підготовки студента та 

курсанта до його майбутньої професійної діяльності. 
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СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОВГОСТРОКОВОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Кривда Юля Віталіївна 

Черкаський державний бізнес коледж 

 

В даний час загальна увага з боку підприємств до стратегій розвитку стрімко зростає.  

Стратегії розвитку підприємств є ефективною діловою концепцією, доповненою набором 

реальних дій, які можуть призвести цю ділову концепцію до досягнення реальної 

конкурентної переваги, здатної зберігатися тривалий час.  Єдиної стратегії для підприємства 

немає.  Кожна стратегія підприємства навіть у галузі унікальна, тому індивідуально й 

визначення напрями стратегії підприємства, яка від його потенціалу, і від розміру 

підприємства. 

 Аналіз економічного стану підприємств розрізняє та дозволяє виділити кілька видів 

взаємопов'язаних та взаємодіючих стратегій: 

 • виробнича стратегія, 

 • фінансова стратегія, 

 • стратегія управління персоналом, 

 • маркетингова стратегія, 

 • інноваційна стратегія, 

 функціональна стратегія. 

 Виробнича стратегія підприємства є найважливішим інструментом розвитку.  

Виробнича стратегія для підприємства є системою узгодженої координації діяльності 

підрозділів за умов динамічно мінливого, диверсифікованого виробництва.  У цій стратегії 

важлива інтеграція інформації про виробничі технології з маркетинговою інформацією.  

Дотримання обраної стратегії у довгостроковій перспективі має привести підприємство до 

відповідей на такі питання: 

 • який бізнес припинити; 

 • який бізнес продовжити; 

 • у який бізнес перейти. 

 При реальному функціонуванні ринкових механізмів неминуче виникає необхідність 

удосконалення та розвитку системи виробничої стратегії підприємства, обліку та контролю 

витрат за виробництво і калькулювання собівартості продукції рамках тієї чи іншої стратегії 

розвитку виробництва підприємства [1].  Необхідність обліку витрат за виробництво зростає 

у міру того, як ускладнюються умови господарську діяльність і зростають вимоги до 

рентабельності.  Підприємства, які користуються господарською самостійністю, повинні 

мати чітке уявлення в рамках виробничої стратегії, що формується, про окупність різних 

видів готових виробів, ефективність кожного прийнятого рішення та їх вплив на фінансові 

результати, а також на величину витрат. 

 Виробнича стратегія розвитку підприємства може здійснюватися у кількох напрямах.  

Перший напрямок пов'язане з лідерством у мінімізації витрат виробництва.  Цей тип 

стратегій пов'язані з тим, що це підприємство намагається домагатися найнижчих витрат 

виробництва та реалізації своєї продукції.  В результаті цього підприємство може за рахунок 

низьких цін досягти завоювання більшої частки ринку.  Підприємства, які реалізують такий 

тип стратегії, повинні мати хорошу організацію виробництва та постачання, хорошу 

технологічну та інженерно-конструкторську базу, а також хорошу систему розподілу 

продукції. 

 Другий напрямок стратегії пов'язаний із спеціалізацією у виробництві продукції.  У 

цьому випадку підприємство має здійснювати високоспеціалізоване виробництво та 
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маркетингову діяльність для того, щоб стати лідером у виробництві своєї продукції.  Це 

призводить до того, що споживачі обирають цю марку, навіть якщо ціна досить висока. 

 Третій напрямок стратегії відноситься до фіксації певного сегмента ринку та 

концентрації зусиль підприємства на обраному ринковому сегменті.  Підприємство може 

прагне зниження витрат або ж проводити стратегію спеціалізації у виробництві продукту.  

Можливе і поєднання цих двох напрямів.  Підприємство має у своїх вимірах виходити з 

потреб ринку взагалі, та якщо з потреб цілком певних і навіть конкретних 

клієнтів/замовників [2]. 

Стратегія розвитку підприємства реалізується за допомогою стратегічного планування 

- розробки на підприємстві планів, програм, бюджетів, процедур як вартісного їх вираження. 

Стратегічні заходи немає ні тимчасового, ні вартісного обмеження. Ці заходи, перенесені зі 

стратегії до стратегічного плану, повинні містити час реалізації та вартість. 

Стратегічне планування, що є підсистемою стратегічного управління, є спосіб 

постановки та реалізації конкретних цілей і завдань, процес моделювання ефективної 

діяльності підприємства на певний період в умовах невизначеності ринкового середовища 

відповідно до можливостей підприємства. Його результатом є стратегічне рішення у формі 

плану, системи правил, принципів, пріоритетів [3]. 

 Перебуваючи в конкурентному оточенні підприємства вдаються до безлічі різних 

форм і методів конкурентної боротьби, які часто виходять за межі традиційної конкуренції 

продуктом.  Однак значення та роль конкуренції продуктом у спільній конкурентній 

боротьбі підприємств не зменшується.  Більше того, саме конкуренція продуктом, зрештою, є 

вирішальною для довгострокового виживання підприємства.  Конкуренція товарів успішно 

реалізується за умови ефективної інноваційної стратегії. 

Аналізуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що знання всіх можливих 

альтернатив до розвитку дозволяють підприємству перейти на вибір стратегічного шляху, 

який максимізує довгострокову ефективність організації. Набір напрямків функціональної 

стратегії на конкретному конкретному підприємстві визначається складом конкретних цілей, 

які компанія ставить перед ним. Вибраний напрямок дає лише якісні рекомендації щодо 

подальшого розвитку підприємства. Стратегія є остаточним затвердженим у стратегічному 

плані після розрахунку економічних прогнозів та можливих варіантів розвитку підприємства. 

 Фактори, що показують правильність вибору функціональної стратегії, є 

послідовними цілями, які сприятимуть здійсненню обраної стратегії розвитку підприємства, 

а також зовнішніх та внутрішніх факторів, що показують, що компанія не має значних 

бар'єрів для досягнення запланованих цілей і більшість факторів сприятимуть здійсненню 

обраної стратегії та напрямків її розвитку. 
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Виробництво труб є найбільшою галуззю промисловості України. 

Багато труб використовують нафтова та газова промисловість. Але, крім цього, також 

важливим споживачем є машинобудівельна, автомобільна, тракторна, суднобудівельна, 

авіаційна, хімічна, харчова промисловості та інші галузі народного господарства. 

Виробництво труб  з легованих та високолегованих марок сталей захвачує майже всі 

напрямки будівельних промисловостей.  

Широке поширення одержав процес виробництва сталевих труб методом пресування 

на гідравлічних пресах. Спосіб гарячого пресування дозволяє виготовляти труби із усіх   

сталей і сплавів, які  важко деформуються. Пресування має такі переваги: можливість 

виробництва труб з малопластичних  сталей та сплавів, кольорових металів та сталей; 

виробництво труб та профілів складної форми; можливість отримання біметалічних труб; 

простота переходу на інший розмір; компактність обладнання [1] . 

Якість труб, отриманих пресуванням, визначається значною мірою стійкістю 

інструмента. Робочий інструмент працює в умовах високих температур, інтенсивних 

швидкостей ковзання і значного питомого тиску, що зумовлює необхідність використати як 

матеріал високолеговані теплостійкі інструментальні сталі, що володіють підвищеною 

в’язкістю і міцністю. Створення високопродуктивних і стійких в експлуатації інструментів 

зв'язане, у першу чергу, із проблемою одержання й обробки таких матеріалів, які могли б 

протистояти жорстким умовам роботи. Високі механічні властивості інструмента і його 

теплостійкість (червоностійкість) досягаються спеціальним легуванням і термічною 

обробкою. Таким чином, певний інтерес представляє розробка й коректування методів 

термічної обробки і нанесення спеціальних покрить для підвищення  зносостійкості  

інструменту [2]. 

Пресовий інструмент можна підрозділити на дві групи. До першої групи відноситься 

інструмент, що має безпосереднє зіткнення з пресованим металом (матриці, прес-шайби, 

внутрішні втулки контейнерів, прошивні голки, трубні оправки і матрицетримачі). До другої 

групи відноситься інструмент, що не має безпосереднього зіткнення з пресованим металом, 

який служить для передачі зусилля (прес-штемпель, голкотримачі, перехідні патрони, 

контейнери, проміжні втулки контейнерів, направляючі кільця) [3]. 

Матриця є найбільш важливим інструментом, в якому змінюється форма заготовки, 

тому вона – найбільш зношена частина пресового інструменту. Основні причини руйнування 

матриць: втрата форми і розмірів каналу, крихке руйнування і розгарні   тріщини [1]. 

Динамічне навантаження матриць забезпечує появу тріщин в місці концентрації 
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напружень і температурних градієнтів, а також наступні хрупкі руйнування. В результаті дії 

температурних і структурних напружень на робочих поверхнях матриць з'являються сітки 

розгарних тріщин, які поступово розширюються і заповнюються пресованим металом, що в 

подальшому призводить до руйнування матриць (рис.1). 

 
Рисунок 1 -  Дефекти матричних кілець 

Для виготовлення  матричних кілець найчастіше використовують вториннотвердіючі 

штампові сталі 4Х5МФ1С та 5Х3В3МФС, які піддають термічній обробці. 

Традиційна технологія  термозміцнення  інструменту з  штампових сталей уявляє 

собою загартування з наступним відпуском.  Загартування проводиться для розчинення 

значної частини карбідів і одержання високолегованого мартенситу . Тому температури 

загартування – підвищені й обмежуються лише необхідністю зберегти дрібне зерно й 

достатню в'язкість [4]. 

Наступний відпуск викликає додаткове зміцнення внаслідок дисперсійного твердіння. 

Для підвищення в'язкості його виконують найчастіше при більш високих температурах на 

більш низьку твердість: 45 – 52 HRC і трооститну структуру (рис.2) 

 
Рисунок 2 -  Мікроструктура сталі 4Х5МФ1С після загартування від 1070С  і 

відпущеної  при 550 – 570С (1 відпуск), 530 – 550С (2 відпуск) 

(троостит відпуску), * 500 

Але стійкість  інструменту після термозміцнення при  пресуванні труб з 

корозійностійких сталей  невисока 5-7 пресовок. Тому пошук раціональних шляхів 

зміцнення і підвищення триботехнічних характеристик трубного інструменту являє собою 

актуальну задачу в виробництві  труб  з високолегованих  сталей [5]. 

Ефективним способом зміни складу поверхневого шару штампового інструмента, що 

забезпечують необхідний комплекс властивостей його робочої поверхні, є хіміко-термічна 

обробка. У результаті змінюються структура й властивості поверхневого шару, 

підвищуються міцність, зносо- і теплостійкість.  

Одним з перспективних напрямків підвищення стійкості інструменту є його зміцнення 

зносостійкими покриттями. Нанесення покриттів проводиться методом конденсації речовини 

з катодно-іонним бомбардуванням (метод КІБ) на установках «Булат» і «Пуск», а також 
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методом осадження з газової фази. Методом КІБ наносяться різні за складом покриття. 

Найбільшого поширення набули покриття з нітриду і карбіду титану, рідше застосовуються 

покриття з нітриду і карбіду молібдену, цирконію, ванадію, ніобію і ін. [6]. 

Комбінована обробка матричних кілець, що включає азотування з наступним 

осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі, була  проведена  з 

використанням ДВДР в вакуумно-дугових установках  типу «Булат» (ННЦ ХФТІ м. Харків) 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 -  Принципова схема вакуумно-дугової установки типу «БУЛАТ-6» для 

нанесення наноструктурних покриттів і азотування сталей: 

1 – вакуумна камера, 2 – вакуумно-дуговий випарник; 3 – металевий екран, 

4 – екран тримач зразків, 5 – регулятор тиску азоту, 6 – зразки, 7 – корпус вакуумно-

дугового випарника – анод для газового розряду, 8 – катод Nb,  9 – реле перемикання, 

10 – джерело постійної напруги, 11 – командоконтролер, 13 – катод TiZr. 

 

Іонне азотування (в порівнянні з пічним) має наступні переваги: прискорює діфузійні 

процеси в 1,5 – 2 рази; дозволяє отримати діфузійний шар регульованого складу і будови; 

характеризується незначними деформаціями виробів і високим класом чистоти поверхні [7]. 

Дослідження  показали, що  відмінною рисою мікроструктури азотованого шару після 

іонно-плазменого азотування  є наявність мілкодисперсної  дуже міцної ℇ-фази. Завдяки 

наявності в шарі цієї фази поверхнева твердість азотуємих деталей вище майже на HV 160 – 

180, чим при газовому азотуванні [8]. 

Після проведення азотування   азотований шар на поверхні складається з нітридної 

зони Fe2-3N (ε-фаза) і Fe4N ( '-фаза) і подслою азотистого ферита (α-фаза), в якому при 

охолодженні виділяються нітриди хрому, молібдену, алюмінія (рис.4).  

 

 
Рисунок 4 - Азотований шар при електронному дослідженні 
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В роботі  3 (три) кільця з сталі 5Х3В3МФС діаметром 73,5 мм і 71,5 мм і  2 (два) 

кільця з сталі 4Х5МФ1С діаметром 73,5 мм були піддані   іонному    азотуванню в плазмі 

двоступеневого дугового розряду в модіфікованій установці «Булат-6» в лабораторії 

плазмотехнологій  Інституту фізики твердого тіла  ННЦ ХФТІ (м. Харків). Двоступеневий 

вакуумно-дуговий розряд (ДВДР) являє собою розряд, в якому позитивний стовп дуги 

розділений на два ступені, перша з яких представляє собою вакуумну дугу з холодним 

катодом (2), а другий ступінь – позитивний стовп дугового розряду (7, 8) в самій камері в 

плазмі робочого газу азоту низького тиску. ДВДР створює на поверхнях, що знаходяться під 

плаваючим потенціалом, позитивний наведений потенціал. Швидкість і глибина азотованого 

шару буде змінюватися від температури деталі, іонного струму на деталі, що залежить від 

щільності газової плазми ДВДР, і від самого  матеріалу. Температура інструменту, що 

нагрівається, залежить від приложеного потенціалу [9,10]. 

Матричні кільця  і експериментальні  зразки з розмірами 20×20×3 мм попередньо 

промивали лужним розчином в ультразвуковій ванні, а потім нефрасом С2-80/120. Зразки 

завантажували в модернізовану установку типу «БУЛАТ-6» . Вакуумну камеру 1 відкачували 

до тиску Р = 1,3⋅10-3 Па. Іонна очистка з активацією поверхні підкладок проводилась 

прискореними іонами азоту в газовій плазмі дугового розряду при тиску РN = 0,66 Па. Для 

створення газового розряду в робочому об'ємі камери необхідно включити випарник 2 і при 

цьому створюється газо-металева плазма, яка через екран (3) буде є емітером електронів для 

газового розряду в об’ємі робочої камери (1). При подачі на корпус вакуумно-дугового 

випарника 7 позитивного потенціалу перемикачем 9 від джерела живлення дуги в 

присутності азоту при тиску 0,05...0,5 Па в робочому об’ємі камери виникає газовий дуговий 

розряд. При подачі на підкладку (4), а отже і на зразки (6) високого негативного потенціалу  

–1000 ... –1300 В відбувається її розігрів за рахунок бомбардування іонами азоту до 

температури 480…540ºС, що забезпечує процеси азотування на поверхні зразків. 

Температура підкладок надалі підтримується зміною величини негативного потенціалу (10). 

Тривалість процесу азотування була 1 година. (рис.5). 

 
Рисунок 5 - Лабораторія плазмових технологій ННЦ ХФТІ 

 

Найбільш надійну оцінку результатів хіміко-термічної обробки дають металографічні 

дослідження, які  дають  відомості про товщину і будову шару з'єднань і дифузійного шару. 

Зазвичай для металографічного дослідження шліфи труїли ніталем – 2-4% -ним спиртовим 

розчином азотної кислоти [11]. Для судження про фазовий склад шару використовували 

методи кольорового і електролітичного травлення в розчині їдкого натру. Також були 

проведені електронні дослідження  металографічних шліфів ( вихідні шліфи були порізані  

на тонкі зразки  по 5 мм ), приготовлені  і  піддані вивченню на  растровому  електронному  

мікроскопі (РЕМ),  висока  дозволена  здатність (до 60 А) і виняткова глибина різкості якого 
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роблять його майже незамінним для металографічних  досліджень. Замір твердості  поверхні 

зразків після ХТО  був виконаний за допомогою  мікротвердоміра (мікроскопа) – типу ПМТ-

3 при навантаженні  100гс  НV0,1 [12]. Результати заміру мікротвердості на приборі ПМТ-3 

зразків сталі  4Х5МФ1С після іонного азотування  і нанесення покриття ТіN наведені в 

таблиці 1, а зміна твердості інструментальної сталі  після  іонного азотування  і нанесення 

покриття ТіN в залежності від глибини визначення твердості на рис. 6. 

 

Таблиця 3. Результати заміру мікротвердості на приборі ПМТ-3 зразків сталі 4Х5МФ1С 

після іонного азотування і нанесення покриття ТіN (значення мікротвердості на поверхні 

покриття 23000 – 25000 МПа) 

 

№ 

зразку 

 

Зона 

 

Діаметр 

відбитка 

 

Середній 

діаметр 

відбитка, 

мкм 

 

Навантаження, 

Г  

 

Значення 

мікротвердості, 

МПа 

 

Середнє 

значення 

мікротвердості, 

МПа 

 

Середнє 

значення 

мікротвердості, 

Кг/мм2 

1 30 12 12,87 100 11200   

2 30 13 13,45 100 11400   

3 30 12 12,78 100 11600   

4 30 12 12,184 100 11340 11350 1135 

5 50 13 13,024 100 10560   

6 50 14 14,872 100 10500   

7 50 14 14,332 100 10340   

8 50 14 14,64 100 10350 10350 1035 

9 150 15 15,096 100 8790   

10 150 15 15,764 100 8700   

11 150 15 15,764 100 8600   

12 150 15 15,182 100 8400 8500 850 

13 250 16 16,96 100 7344   

14 250 16 16,96 100 7344   

15 250 16 16,86 100 7348   

16 250 16 16,717 100 7365 7300 730 

17 центр 18 18,196 100 5983   

18 центр 18 18,712 100 5664   

19 центр 19 19,176 100 5519   

20 центр 20 20,196 100 4994 5040 504 

 
Рисунок 6 - Зміна твердості  інструментальної сталі  після іонного азотування і 

нанесення зносостійкого покриття  в залежності від глибини визначення твердості [13] 
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Випробування трубопресового інструменту були  проведені  на  пресовій дільниці 

підприємства «ТОВ ВО Оскар» (м. Дніпро) (рис.7). 

 
Рисунок 7 -  Випробування трубопресового інструменту на ТОВ «ВО ОСКАР»  

(м. Дніпро) 

 

Проведення комбінованої обробки матричних кілець, яка включає азотування з 

наступним осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі з 

використанням ДВДР в вакуумно-дугових установках  типу «Булат» ( ННЦ ХФТІ) значно 

підвищує стійкість інструменту внаслідок високих показників поверхневої твердості [14]. 

Якщо стійкість матричних кілець зі сталі 5Х3В3МФС (ДИ-23) після звичайного 

термозміцнення складає  4 – 6 пресовок, то кільця з більш економнолегованої 

безвольфрамової сталі  4Х5МФ1С, додатково піддані хіміко-термічній обробці (іонному  

азотуванню  в плазмі  ДВДР) і послідуючим нанесенням  зносостійких  покрить  показали 

стійкість 12 – 13 пресовок внаслідок більш високої твердості, теплостійкості, утворення 

особої структури на поверхні внаслідок проведення іонного азотування і  нанесення  

зносостійкого покриття  TiN, TiZrN  та ін. 

 

Висновки: 
1. У зв’язку з низькою стійкістю трубопресового інструменту виникла необхідність в 

удосконаленні  зміцнюючих технологій трубного інструменту, оптимізації режимів  таких 

технологій, розробці нових методів зміцнення з використанням нових матеріалів, покрить і 

нанотехнологій. 

2. Проведення комбінованої обробки матричних  кілець, яка  включає азотування з 

наступним осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі з 

використанням ДВДР в вакуумно-дугових установках  типу «Булат» (ННЦ ХФТІ) значно 

підвищує стійкість інструменту внаслідок високих показників поверхневої твердості.  

3. Проведення хіміко-термічної обробки після загартування з відпуском 

інструментальної сталі 4Х5МФ1С ( іонного азотування в плазмі ДВДР), а також нанесення 

зносостійких  покрить TiN, TiZrN та ін. на робочі поверхні інструменту значно на 30-40% 

збільшує експлуатаційні властивості інструменту і термін його експлуатації, а також якість 

його поверхні,  що значно збільшує  якість внутрішньої поверхні корозійностійких труб. 
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Вступ. Для діагностики успішності учнів у навчанні розробляються спеціальні 

методики, тести успішності в навчанні,  дидактичні тести. Як відомо, тестування є важливим 

засобом розвитку пізнавальної діяльності учнів, удосконалення, закріплення, практичного 

застосування знань, умінь, навичок, що дозволяє вчителю за відносно короткі проміжки часу 

оцінити ефективність пізнавальної діяльності учнів, тобто оцінити рівень і якість виконання 

завдань кожним учнем з точки зору цілей навчання. Не менш важливим фактором є 

розуміння використання пам'яті учнів та виявлення їх здатності до запамʼятовування. 

Використання тестів на уроках біології відіграє важливу роль у навчанні, оскільки дає 

час учням, особливо старшокласникам, усвідомити, наскільки ними засвоєний матеріал 

уроку. Форми контролю знань різноманітні, але суть його одна – зіставити досягнуті учнями 

результати засвоєння навчального матеріалу з результатами, визначеними метою навчання 

на кожному етапі. 

Мета роботи. Метою роботи було вивчення використання тестового контролю, як 

одного з основних способів контролю знань учнів, а саме тестів з однією правильною 

відповіддю, для оцінювання короткочасної пам'яті учнів на уроках біології в школі та 

ефективного здійснення контролю навчання. 

Матеріали і методи. Дослідження було проведено в КЗО "Навчально-виховне 

об'єднання №28" м. Дніпро, в ході якого було проведено багаторівневе тестування учнів 11-

го класу, в якому прийняли участь 31 чоловік.  

У процесі педагогічного експерименту застосовували засоби оцінювання навчальних 

досягнень учнів у вигляді критеріально-орієнтованого тестування (засіб оцінювання – тест, 

одиниця оцінювання – тестове завдання, міра оцінювання – бали, а результат оцінювання – 

сума балів, яку учень набрав за виконані завдання); аналіз результатів; статистичні методи 

оцінки достовірності результатів; порівняння та узагальнення. 

 Результати і обговорення. Тестування проводилось за чотирма темами, а саме:  

1. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. 

2. Способи терморегуляції організмів. 

3. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. 

4. Екологічна ніша як наслідок адаптації організмів певного виду до існування в 

екосистемі. 

В кінці кожного уроку (два урока на тиждень) проводилось тестування, яке 

складалось з основних понять та прикладів даної теми; всього 12 питань з однією 

правильною відповіддю; час відведений на тестування – 12 хв.  

Результати проведеного дослідження наступні: при першій перевірці знань 9,7% учнів 

класу не склали тест, 48,4% виявили середній рівень знань, 38,7% - вище середнього, 3,2% - 

високий рівень знань.  

Впродовж експерименту спостерігалось покращення результатів тестування, а саме: за 

другою темою: 6,5% учнів показали незадовільний результат, 42,0% - середній рівень, 45,0%- 

вище середнього рівня, 6,5% - високий рівень знань; за третьою темою: 6,5% - незадовільний 
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результат, 38,7% - середній рівень, 41,9% - вище середнього рівня, 12,9% - високий рівень 

знань; за четвертою темою отримані такі результати: 3,2% - незадовільно, 32,3% - середній 

рівень знань, 48,4%- вище середнього рівня, 16, 1% - високий рівень знань.  

З отриманих даних видно покращення рівня навчальних досягнень учнів за короткий 

термін часу. Ті учні, що відповіли на тестові завдання посередньо, змогли підвищити рівень 

своїх знань. Також учні, що не склали тести при першій перевірці, надалі змогли протягом 

чотирьох тестувань підвищити свій бал. А, головне те, що 5 учнів змогли дати відповіді на 

високому рівні знань на останньому тестуванні. Отже, отримані результати свідчать про 

доцільність проведення таких тестувань. 

Проблеми під час тестування в учнів виникали під час вивчення тем: «Формування 

адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації» та «Життєві форми тварин та 

рослин як адаптації до середовища мешкання». За нашими спостереженнями, учням складно 

давався матеріал, тому доводилось більш детально описувати деякі поняття, на що 

витрачався додатково час. Також учні були попереджені, що на кожному уроці буде 

відбуватись тестування та готовились до цього. Деякі учні завчасно ознайомлювались із 

темою уроку, інші більш уважно сприймали матеріал під час уроку. Це говорить про їхнє 

швидке адаптування до нових умов, що в майбутньому є високим фактором успішності. 

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що дане тестування, яке 

використовує короткий термін часу та перевіряє щойно отримані знання, дає позитивні 

результати за постійного використання. Головним критерієм перевірки було визначення 

рівня короткочасної пам'яті учнів та її покращення. При проведені першого тестування учні 

були не повністю готові до цього. Це пояснюється тим, що під час уроку більшість учнів 

були не зацікавлені в сприйманні матеріалу теми уроку, тому були отримані невисокі 

результати навчання. При наступних перевірках учні почали розуміти, що потрібно 

засвоювати новий матеріал під час уроку та не відволікатись від основних понять теми. Деякі 

з учнів навіть почали розбирати теми наступних уроків вдома, щоб краще засвоїти матеріал 

та пройти тестування якнайкраще. Тобто, такий тип засвоєння матеріалу покращує увагу 

учнів та допомагає розвинутись їхній короткочасній пам'яті. Але є мінуси даного тестування. 

Вони полягають в тому, що хоч і займають не великий термін часу, але при вивченні 

складних тем складно його виділити та донести увесь матеріал уроку. Тому використання 

такого тестування доцільно проводити під час вивчення складних понять, не більше двох 

підряд тем та для розвитку пам'яті учнів, якщо це потрібно. 
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У соціально-демографічній структурі сучасного суспільства в ряді соціальних верств і 

груп, які потрібно розглядати як об'єкти соціальної підтримки та допомоги, одне з перших 

місць посідає така категорія як люди похилого віку. Демографічний аналіз показує постійне 

зростання відсотку похилих людей серед українського населення, тому сьогодні в умовах 

пандемії та економічної кризи суспільству необхідна реалізація нових підходів соціального 

обслуговування цієї категорії населення, враховуючи побутові, психологічні, фізичні, 

соціальні потреби літніх людей.  

Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток держави досліджували 

такі зарубіжні вчені, як А. Лаффер, Г. Стендинг, Р. Лейард, Я. Корнаі, І. Чернишев та ін. В 

Україні питаннями зміни вікової структури населення займались Д. Богиня, О. Грішнова, 

Є. Лібанова, Л. Лісогор та ін. На необхідність пошуку інноваційних підходів в організації 

соціальної роботи з людьми похилого віку звертали свою увагу Є. Холостова, Т. Козлова, 

Т. Семигіна, Н. Кабаченко, Т. Коленіченко, Т. Голубенко та ін. 

Соціальна робота з людьми похилого віку повинна проводитися відповідно до їх 

особливостей і соціальних проблем, із якими вони стикаються в процесі свого соціального й 

особистісного функціонування.  

Старість являє собою заключний період життєвого шляху, початок якого пов’язують 

із поступовим відходом особи від участі в житті соціуму. Точне визначення меж вікового 

періоду старості неможливе через істотні індивідуальні розходження в появі ознак старіння. 

Ознаки старіння виражаються в ослабленні функцій організму особи та пов’язані з 

комплексом соціально-економічних, біологічних та психологічних причин [8]. 

Серед проблем людей похилого віку виокремили такі: 

- обмеження життєдіяльності людей похилого віку; 

- виключення літньої людини з активної життєдіяльності та зміна характеру її 

взаємовідносин із оточуючими людьми;  

- різке зниження соціального статусу літньої людини в суспільстві; 

- наявність великої кількості вільного часу та якість його наповнення. 

Права та інтереси людей похилого віку в нашій країні захищає Закон України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» (1994) [3], Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 

захисту» (1993) [5] та Закон України «Про соціальні послуги» (2019) [4]. 

Діяльність у сфері соціального обслуговування людей похилого віку здійснюється за 

такими принципами: надання державних гарантій; забезпечення рівних можливостей щодо 

отримання соціальних послуг і їхньої доступності; наступність усіх видів соціального 

обслуговування; орієнтування соціального обслуговування на індивідуальні потреби 

громадян; пріоритетність заходів із соціальної адаптації [1]. 
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Соціальна робота з літніми людьми є багатоплановою та багатоаспектною. Вона 

торкається таких сфер життєдіяльності, як здоров'я, фінанси, організація дозвілля, подолання 

криз, формування «Я-концепції».  

В Україні існують такі моделі соціального обслуговування людей похилого віку як:  

1) соціальне обслуговування вдома,  

2) напівстаціонарне обслуговування у відділеннях денного (нічного) перебування 

закладів соціального обслуговування,  

3) стаціонарне соціальне обслуговування в будинках-інтернатах, пансіонатах,  

4) соціально-консультативна допомога, 

5) невідкладна соціальна допомога, 

6) адресний соціальний захист, 

7) центри соціального обслуговування та реабілітації інвалідів і старих. 

Основною тенденцією розвитку системи соціального обслуговування людей похилого 

віку на сьогодні є створення стаціонарних закладів нового типу для невеликої кількості 

підопічних, діяльність яких є максимально наближеною до європейських стандартів, а саме 

надання якісних соціальних послуг, усунення соціальної ізольованості та сприяння їхній 

активній участі в суспільному житті [6]. 

Збільшення відсотку населення людей літнього віку вимагає перегляду проблеми, 

пов’язаної із задоволенням потреб цієї верстви населення. Організація допомоги, що 

ґрунтується на збереженні та покращенні їх здоров’я не має обмежуватися тільки медичним 

характером, а повинна носити комплексний соціально-медичний характер. Медичне і 

соціальне обслуговування повинні бути побудовані за єдиною системою, яка, незважаючи на 

різні форми допомоги, досягнула б однієї мети – збереження фізичного та психічного 

здоров’я людини похилого віку [7]. 

У нашій країні розвинена мережа територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), який є комунальною установою, що надає соціальні послуги 

пенсіонерам, інвалідам, самотнім непрацездатним та іншим соціально незахищеним особам 

удома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на 

підтримання їхньої життєдіяльності та соціальної активності. Також територіальні центри 

впроваджують інноваційні моделі надання соціальних послуг на рівні громади. 

У той же час існують проблеми у функціонуванні системи надання соціальних послуг 

людям похилого віку, які проявляються у таких аспектах: невідповідність соціального 

обслуговування міжнародним стандартам, відсутність державних стандартів соціальних 

послуг; недостатній розвиток інфраструктури ринку соціальних послуг відповідно до 

зростання потреби у збільшенні кількості осіб, які потребують соціальної допомоги; низька 

ефективність організаційно-економічного механізму надання соціальних послуг на дому; 

збільшення рівня незадоволеності громадян щодо якості одержуваних соціальних послуг; 

недостатньо високий професійний рівень працівників соціальних служб [2]. 

Таким чином, особливість соціальної роботи з людьми похилого віку полягає у 

виявленні проблем цієї категорії та прийнятті найбільш ефективних способів їх усунення з 

метою створення нормальних умов для подальшого розвитку в літньому віці. При цьому 

зростає роль установ соціального обслуговування з організації соціальної підтримки людей 

похилого віку, які потребують удосконалення відповідно до міжнародних стандартів.  
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Житомирський агротехнічний коледж 

 

На теренах колишнього Радянського Союзу і дотепер незмінним виробником 

тракторів класу 1,4 є Мінський тракторний завод (МТЗ). Колісні трактори класу 1,4 тривалий 

час виготовляв і Південний машинобудівний завод (ПМЗ), що в м. Дніпро.  

За розробками і узагальненнями науковців кол. Українського науково-дослідного 

інституту механізації та електрифікації сільського господарства (УНДІМЕСГ) [1] трактори 

класу 1,4 на Поліссі України використовують на збиранні трав на сіно, зелений корм і сінаж, 

міжрядному обробітку і підгортанні картоплі та транспортуванні зеленої маси, міжрядному 

обробітку просапних культур, транспортуванні та внесенні органічних і мінеральних добрив, 

згрібанні і транспортуванні соломи; скошуванні бадилля картоплі, її збиранні, сортуванні і 

транспортуванні від комбайнів; скошуванні трав другого укосу на сіно, підбиранні валків 

скошених трав та транспортуванні зеленої маси на корм; обслуговуванні тваринництва та 

загальногосподарських роботах.  

В підприємствах Лісостепу трактори класу 1,4 використовують на внесенні 

мінеральних добрив, обприскуванні посівів озимих зернових, садінні картоплі та 

передпосівному обробітку ґрунту і сівбі цукрових буряків; збиранні трав на сіно і зелений 

корм, міжрядному обробітку картоплі, скошуванні зернових у валки, транспортуванні і 

скиртуванні соломи, міжрядному обробітку картоплі і цукрових буряків, збиранні трав 

другого укосу, внесенні органічних добрив і транспортуванні зеленої маси; скошуванні і 

транспортуванні гички цукрових буряків, навантажуванні і транспортуванні їх коренів, 

збиранні картоплі, транспортуванні початків кукурудзи та внесенні органічних і мінеральних 

добрив під зяблеву оранку.  

В підприємствах Степу України з незрошуваним землеробством пікова потреба в 

тракторах класу 1,4 пов’язана з їх використанням на транспортуванні і скиртуванні соломи, 

міжрядному обробітку просапних культур, скошуванні і транспортуванні зеленої маси на 

корм, виконанні транспортних робіт на заготівлі силосу, внесенні органічних і мінеральних 

добрив, збиранні овочевих культур та обслуговуванні тваринництва.  

У відповідних джерелах наведені нормативи потреби в тракторах класу 1,4 на 1000 га 

ріллі і багаторічних насаджень. В цілому для підприємств України норматив потреби в 

тракторах класу 1,4 з урахуванням обсягів робіт, виконуваних в рослинництві, тваринництві, 

підсобних виробництвах, сільському будівництві, при меліорації та капітальному ремонті 

залежно від джерела становить 8,79 та 8,0 і 6,69. За іншим джерелом норматив потреби в 

тракторах класу 1,4 для підприємств Полісся і Лісостепу Україну становить відповідно 7,92 і 

4,94. За даними УНДІМЕСГ середня необхідна кількість тракторів класу 1,4 для підприємств 

Полісся, Лісостепу, Степу (на зрошенні), Степу (без зрошення) та гірських і передгірних 

районів становить відповідно 6,86; 6,17; 9,11 та 5,66 і 11,1.  

В цьому повідомленні узагальнено результати попередніх публікацій [2] щодо 

оснащеності сільськогосподарських підприємств степової зони України тракторами класу 

1,4. В дослідженні факторіальною ознакою була кількість тракторів nт класу 1,4 на 1000 га 

ріллі. Цю ознаку в тексті повідомлення називали і оснащеністю підприємств тракторами 

класу 1,4. В якості оцінних показників ефективності машиновикористання в рослинництві 

(результативних ознак в дослідженні) визначені урожайність Uоп і собівартість Соп озимої 

пшениці, щільність Щмр і собівартість Смр механізованих робіт та вихід валової продукції 

рослинництва Впр (грошових одиниць – гр. од.) на 1 га ріллі.  
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Обсяг статистичної вибірки включав 275 великотоварних колективних 

сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, що характеризує 

машиновикористання в умовах степової зони України. Розмах варіювання кількості 

тракторів класу 1,4 коливався в межах від 0,55 до 8,94 за середнього арифметичного 

значення і середнього квадратичного відхилення відповідно 3,73 і 0,127 та коефіцієнта 

варіації розподілу 30,2%.  

При збільшенні кількості тракторів класу 1,4 від 1,38 до 6,42 на 1000 га ріллі 

урожайність озимої пшениці зростає, сягаючи максимального значення в підприємствах, що 

мають середньогрупову оснащеність тракторами цього класу 6,42. Подальше підвищення 

оснащеності підприємств тракторами класу 1,4 до 8,10 на 1000 га ріллі зумовляє зниження 

урожайності озимої пшениці. Зміна урожайності озимої пшениці залежно від оснащеності 

підприємств тракторами класу 1,4 описується кривою, що близька до логістичної. За 

похідною цієї кривої, яка одержана шляхом її графічного диференціювання, мінімальна 

потреба в тракторах класу 1,4, що забезпечує достатній рівень урожайності озимої пшениці, 

становить 5,5 на 1000 га ріллі. Для забезпечення екологічно безпечного спрямування 

розвитку технологічного процесу виробництва озимої пшениці у великотоварних 

сільськогосподарських підприємствах на прикладі Дніпропетровської області їх оснащеність 

тракторами класу 1,4 має бути обмежена визначеною кількістю.  

Побудований графік зміни Щмр залежно від nт засвідчив, що ця зміна відбувається за 

криволінійною залежністю, яка близька до логістичної. Оптимальне значення оснащеності 

підприємств тракторами класу 1,4 за щільністю механізованих робіт з’ясували за швидкістю 

зміни результативної ознаки залежно від факторіальної. На підставі графічного аналізу 

похідної кривої, яка описує зміну Щмр залежно від nт класу 1,4, визначено, що оптимальне 

значення кількості тракторів класу 1,4 на 1000 га ріллі становить 6,42.  

Зміна собівартості озимої пшениці і механізованих робіт залежно від оснащеності 

підприємств тракторами класу 1,4 описується увігнутими параболами. Найнижча 

собівартість озимої пшениці відмічена в підприємствах із середньогруповою кількістю 

тракторів зазначеного класу 8,1 на 1000 га ріллі, а найнижча собівартість механізованих 

робіт спостерігалася в підприємствах із середньогруповою кількістю тракторів класу 1,4 6,42 

на 1000 га ріллі. Зменшення кількості тракторів цього класу до 1,38 та збільшення до 8,1 

викликає підвищення собівартості механізованих робіт відповідно на 39,2 і 29,7%.  

За значеннями коефіцієнтів детермінації, що визначають вплив оснащеності 

підприємств тракторами класу 1,4 на Uоп і Соп та Щмр і Смр, із загального (сукупного) впливу 

різних факторів, які визначають урожайність і собівартість озимої пшениці та щільність і 

собівартість механізованих робіт, на частку фактора «оснащеність підприємств тракторами 

класу 1,4» припадає відповідно 5,9 і 2,3 та 19,4 і 13,6%.  

Зміна виходу валової продукції рослинництва Впр залежно від кількості тракторів 

класу 1,4 відбувається за логістичною кривою, з аналізу якої визначені локальний і 

глобальний оптимум [3], які за здійсненим аналізом знаходяться в межах 6,00–6,42 трактора 

на 1000 га ріллі. Варіація виходу валової продукції рослинництва на 1 га ріллі на 12,3% 

причинно зумовлена варіацією кількості тракторів класу 1,4 на 1000 га ріллі.  

Максимум урожайності озимої пшениці, мінімальна собівартість і оптимізація 

щільності механізованих робіт та швидкість зміни виходу валової продукції рослинництва 

забезпечуються в підприємствах, в яких кількість тракторів класу 1,4 становить 6,42 на 1000 

га ріллі. Собівартість озимої пшениці мінімізується в підприємствах, що мають 

середньогрупову кількість тракторів класу 1,4 8,1 на 1000 га ріллі.  

Охарактеризуємо сучасний стан виробництва тракторів класу 1,4 в Україні. За 

інформацією [4] ПМЗ тепер майже втратив тракторобудування, але інженери заводу 

продовжують розвивати моделі тракторів, оснащувати їх якісними комплектувальними 

зарубіжного виробництва і завод продовжує брати участь у виставках сільськогосподарської 

техніки. В опрацьовуваних нових тракторах «ПМЗ» легко вгадуються риси ЮМЗ-10244, а 

трактори «КИЙ», що їх випускає компанія «Укравтозапчастина» на базі комплектувальних 
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МТЗ і в конструкцію яких вітчизняні інженери внесли низку змін, надто схожі на трактори 

«ПМЗ».  

Є відомості про нові трактори «Січеслав» виробництва «Січеславського тракторного 

заводу». Вказано, що двигун, коробка передач та низка інших вузлів надходять з Китаю, але 

кабіну на заводі виготовляють самостійно. Відмічено, що у модельному ряді, крім інших, є 

трактори «Січеслав-1104» потужністю 110 к. с.  

Також є інформація про трактори АМІ Farmer (Дніпропетровське ТОВ 

«Агромашінвест»), за якої не сама конструкція, а лише бренд походить від «ПМЗ», і що 

менеджери з цього заводу в 90-х роках організували власну компанію. У 2004 р. після 

невдалої спроби налагодити виробництво тракторів на ПМЗ трактори Farmer (81 к. с.) почали 

виготовляти в польському місті Соколка. Тепер модельний ряд нараховує більше 80 типів 

тракторів від 50 до 122 к. с. в різних комплектаціях і версіях.  

Трактори потужністю від 20 до 80 к. с. збирають на Дніпропетровському тракторному 

заводі (ДТЗ), що відомий як компанія «АМТ Трейд». Трактори цього виробника відомі під 

маркою «ДТЗ», але можна зустріти аналоги під марками DW, Dong Feng, Jinma.  

Висловлене щодо нових моделей тракторів, в яких вгадуються риси колишніх 

тракторів «ЮМЗ», спонукає думати, що Україна може налагодити власне виробництво 

тракторів класу 1,4.  
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В Україні формується нова система освіти, яка орієнтована на входження у світовий 

освітній простір, що супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці 

навчально-виховного процесу. Це зумовлює появу  освітніх інновацій, які покликані суттєво 

змінити освітній процеc. 

Протягом останніх двох десятків років, відбувається процес переходу від 

традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій. Це стало можливим 

здебільшого з розвитком мережі Інтернет, що дало можливість пересилати необхідну 

кількість даних з одного кінця світу в інший, вільно вести дискусії з іншими користувачами 

мережі в онлайн- режимі і розміщувати інформацію на Інтернет-сайтах, роблячи її 

доступною для всіх бажаючих. Найважливіша риса сучасного навчання – його спрямованість 

на те, щоб навчити  здобувачів освіти  не лише пристосовуватися, а й активно діяти в 

ситуаціях, які зазнали соціальних змін [1]. 

Сьогодення поставило нові виклики перед суспільством та країнами, як в умовах 

карантину не зупинити освітній процес і продовжувати надавати освітні послуги здобувачам 

освіти. І вирішенням проблеми стало дистанційне навчання. Але поряд з позитивними 

речами, яке має дистанційне навчання, стали очевидними і недоліки такого навчання, 

особливо при підготовці здобувачів професійно-технічної освіти. Адже, не можливо 

дистанційно навчити здобувачів освіти  користуватися тією чи іншою технікою, опанувати 

технологіями ручної праці. 

 Вирішенням цього виклику стало змішане навчання. 

Під час моделювання курсів у системі змішаного навчання матеріал гнучко 

розподіляється між онлайн- та офлайн-частинами. Тут  не існує універсальної формули 

успіху. Якість курсу залежить від його мети, активностей та узгодженості елементів між 

собою. Тому науковці у сфері освіти по-різному визначають як термін «змішане навчання», 

так і його моделі. 

Класифікація  Стейкера й  Хорна, створена в 2012 році,  групує моделі за основними 

навчальними характеристиками і базується на практичному досвіді  [2]. 

Основою ефективного застосування змішаного навчання є технологічна готовність 

педагогів, здобувачів освіти і навчального закладу, а також ґрунтовна методична підготовка 

кожної дисципліни, вибір оптимальної моделі навчального процесу, проєктування сценарію 

навчання як послідовності дій та досвіду,  що його здобувач отримає впродовж курсу, 

деталізована підготовка й організація не лише аудиторних занять, а насамперед самостійної 

роботи здобувачів освіти. Якісно впроваджене змішане навчання суттєво покращує освітній 

процес. Технологічні рішення здатні забезпечити доступність до  матеріалів, можливість 

постійної підтримки здобувачів освіти, зручність контролю процесу навчання, 

автоматизацію частини роботи педагога, персоналізацію навчання [3]. 

Аналізуючи моделі змішаного навчання, найкращим для навчання здобувачів освіти з 

професії «кравець» для себе обрала ротаційну модель, а саме «перевернутий клас». 

За такої моделі  здобувачі освіти за визначеним графіком змінюють онлайн-частину 

вдома на офлайн-частину в класі. Тобто вдома вони засвоюють теоретичний матеріал та 

переглядають лекції, а в майстерні навчального закладу працюють з майстром виробничого 

навчання чи у групах над практичними завданнями та проєктами. 
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Ми з'ясували, що за такої моделі особливо важливою є практична частина. Якщо 

лекція залишилася не переглянутою чи не зрозумілою, виконання практичних вправ 

допоможе показати прогалини у знаннях та краще пояснити матеріал. 

Перевага такої системи в тому, що педагог  може самостійно робити навчальні відео 

та презентації для здобувачів освіти, враховуючи  рівень базових знань та їх потреби.  

Наразі більшу увагу педагоги приділяють роботі в блогах і обміну напрацюваннями з 

тієї чи іншої теми. А це гуртує колектив і спонукає до колективної праці та  нових творчих 

пошуків і рішень.  

Формат змішаного навчання має вагомі позитивні результати для здобувачів освіти та 

майстрів виробничого навчання. Спочатку сприйняття нової моделі було неоднозначним. 

Проте поступово, насамперед завдяки початковій мотивації, і здобувачі освіти, і майстри 

виробничого навчання успішно перейшли на новий спосіб навчання. 

Іншою стала і роль майстра виробничого навчання  під час офлайн -навчання. Так, із 

авторитарних лідерів вони стали партнерами та менторами, які допомагають здобувачам 

освіти опрацьовувати новий матеріал і також  розвиваються з ними. Для майстрів  

виробничого навчання такий формат роботи також став викликом. 

Висновки з досвіду запуску системи змішаного навчання: 
- змінювати спосіб своєї роботи повинні хотіти і здобувачі освіти  і майстри 

виробничого навчання; 

- змінювати потрібно підхід до викладання і навчання, а не лише матеріальне 

обладнання; 

- треба враховувати індивідуальні потреби здобувачів освіти та застосовувати усі 

доступні для цього ресурси; 

- використовувати проміжний контроль — щоб відразу вносити корективи, коли 

виникають труднощі чи система не працює як слід; 

- чітко пояснити майстрам виробничого навчання та здобувачам освіти особливості 

системи — щоб уникнути потенційних проблем переходу у суто онлайн- чи суто офлайн-

формати [4]. 

Та якими б успішними не були технології дистанційного та змішаного навчання, 

традиційне навчання  залишається  найкращою технологією навчання, адже йде 

безпосереднє спілкування між майстром виробничого навчання та здобувачами освіти. 

Отже, маючи знання і можливості використовувати традиційне, змішане і дистанційне 

навчання освітяни зробили можливим безперервний процес надання освітніх послуг в 

складній ситуації, в якій сьогодні знаходиться світ через пандемію COVID-19. 
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Резюме. Изучена проблема ликвидации бешенства, которая считается наиболее 

актуальной задачей наших и зарубежных инфекционистов. Для решения этой проблемы 

впервые разработана модифицированная технология изготовления и контроля 

антирабической вакцины в виде драже для пероральной иммунизации диких плотоядных 

животных и грызунов.   

Введение. Бешенство – особо опасная инфекционная болезнь животных, птиц и 

человека, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, как правило, с летальным 

исходом. Но несмотря на успехи современной науки, огромная территория земного шара не 

свободна от вируса бешенства. Мировой ареал бешенства продуктивных животных не имеет 

пока тенденции к сокращению из-за природной очаговости болезни. По оценке Всемирной 

организации здравоохранения, бешенство по наносимому экономическому ущербу занимает 

пятое место среди инфекционных болезней и ежегодный ущерб от бешенства в Мире 

превышает более 1 миллиарда долларов США. 

Проведенной нами научной работой установлено, что дикие плотоядные в настоящее 

время являются основными природно-очаговыми источниками инфекции, а серые крысы 

носителями вируса бешенства.  

Ряд вопросов, связанных с этой болезнью, ещё недостаточно расшифрован и особенно 

важным среди них является усовершенствование профилактических мероприятий, 

обусловленных распространением бешенства среди диких плотоядных животных. Для 

решения этой проблемы впервые разработана модифицированная технология изготовления и 

контроля антирабической вакцины в виде драже для пероральной иммунизации диких 

плотоядных животных и грызунов, которая имеет высокую экономическую эффективность, а 

также экологическую особенность для дикой фауны.  

Материалы и методы. Для изготовления антирабической гранулы и 

модифицированной вакцины в виде драже которая состоит из трех слоев использовали 

мозговую ткань ослов, инфицированную штаммом «0-73», фиксированного вируса 

бешенства с титром 6,2-6,5 лог ЛД50/0,03 мл и добавили стабилизаторы с защитно-

наполтительным полимером «А». 

Для изучения иммуногенных свойств модифицированной антирабической вакцины в 

виде драже проведено четыре опыта на кошках в возрасте 10-12 месяцев и взрослых серых 

крысах. 

В первом опыте использовали 6 кошек, разделенных на 2 группы, по 3 головы в 

каждой. 3 кошки первой группы двукратно скармливали по одной грануле с весом 10 

граммов с интервалом в 18 дней. В качестве контроля использовали 3-х невакцинированных 

кошек второй группы. 

До и через 30, 90, 180 и 360 дней после вакцинации у подопытных кошек брали кровь 

и исследовали сыворотку крови путем постановки реакции нейтрализации. 

При этом установлено, что из исследованных проб сывороток крови у кошек 

обнаруживались вируснейтрализующие антитела в титрах в среднем от 1:3-1:23 до 1:89-

1:168. Наиболее высокие титры антител обнаруживались на   60-й день после вакцинации, в 

сыворотке крови у животных до вакцинации вируснейтрализующие антитела не 

обнаруживались, также не обнаруживались антитела в сыворотке крови у контрольных 

кошек. 
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Через 12 месяцев после вакцинации животных первой и второй групп подвергали 

заражению оттитрованным вирусом бешенства. 

Двукратная пероральная вакцинация кошек антирабической вакциной в гранулах в 

проведенном опыте обеспечила у 100 % привитых кошек образование напряженного 

иммунитета к вирусу бешенства сроком до 12 месяцев. 

Для проверки иммуногенных свойств антирабической вакцины в гранулах во втором 

опыте использовали 6 серых крыс. Трем серым крысам первой группы двукратно 

скармливали по одной грануле с интервалом в 18 дней. В качестве контроля использовали   3 

головы невакцинированных серых крыс второй группы. 

До и через 30, 90, 180 и 360 дней после вакцинации у подопытных серых крыс брали 

кровь и исследовали сыворотку крови путем постановки реакции нейтрализации (РН) на 

мышах. 

В результате установлено, что из исследованных проб сывороток крови у серых крыс 

обнаруживались вируснейтрализующие антитела в титрах в среднем от 1:7-1:32 до 1:90-

1:194. 

Через 12 месяцев после вакцинации серых крыс первой и второй групп подвергались 

заражению оттитрованным вирусом бешенства. 

В третьем опыте использовали 6 кошек, разделенных на 2 группы, по 3 головы в 

каждой. 3 кошки первой группы однократно скармливали по одной драже с весом 5 граммов 

с интервалом в 18 дней. В качестве контроля использовали 3-х невакцинированных кошек 

второй группы. До и через 30, 90, 180 и 360 дней после вакцинации у подопытных кошек 

брали кровь и исследовали сыворотку крови путем постановки реакции нейтрализации (РН). 

При этом установлено, что вируснейтрализующие антитела в пробе сыворотки до 

вакцинации не обнаруживались, на 30-й день после вакцинации титр вируснейтрализующих 

антител в среднем составлял 1:4-1:16, на 60-й день - 1:128-1:190, на 90-й день - 1:62-1:128, на 

180-й день - 1:16-1:32 и на 360-й день - 1:2-1:4, а  в сыворотке крови у контрольных собак не 

обнаруживались. 

Наиболее высокие титры антител обнаруживались на 60-й день после вакцинации, в 

сыворотке крови у животных до вакцинации вируснейтрализующие антитела не 

обнаруживались, также не обнаруживались антитела в сыворотке крови у контрольных 

кошек. 

Через 12 месяцев после вакцинации животных первой и второй групп подвергали 

заражению оттитрованным вирусом бешенства. Однократная пероральная вакцинация кошек 

антирабической вакциной в виде драже в проведенном опыте обеспечила у 100 % привитых 

кошек образование напряженного иммунитета к вирусу бешенства сроком до     12 месяцев. 

Для проверки иммуногенных свойств модифицированной антирабической вакцины в виде 

драже в четвертом опыте использовали 6 серых крыс. Трем серым крысам первой группы 

двукратно скармливали по одной драже с интервалом в 18 дней. В качестве контроля 

использовали 3 головы невакцинированных серых крыс второй группы. До и через 30, 90, 

180 и 360 дней после вакцинации у подопытных серых крыс брали кровь и исследовали 

сыворотку крови путем постановки реакции нейтрализации (РН) на мышах. 

При этом установлено, что вируснейтрализующие антитела в пробе сывороток до 

вакцинации не выявлялись, на 30-й день после вакцинации титр вируснейтрализующих 

антител в среднем составил 1:8-1:32, на 60-й день -1:128-1:256, на 90-й день - 1:63-1:128, на 

120-й день - 1:32-1:64, на 180-й день - 1:24-1:28 и на 360-й день исследования 1:5-1:9. в 

сыворотке крови у контрольных собак вируснейтрализующие антитела не обнаруживались. 

Через 12 месяцев после вакцинации серых крыс первой и второй групп подвергались 

заражению оттитрованным вирусом бешенства. 

Результаты опытов, проведенных на серых крысах, свидетельствуют о том, что 

однократная пероральная вакцинация модифицированной вакциной (весом 3 г) обеспечила у 

100 % привитых серых крыс образование напряженного иммунитета к вирусу бешенства 

сроком до 12 месяцев. 



163 

Результаты и обсуждения. Таким образом, антирабические вакцины в гранулах, 

изготовленные по «старому» и модифицированному методам, оказались безвредными и 

иммуногенными для кошек и серых крыс.  Напряженность иммунитета для кошек и серых 

крыс составляет 12 месяцев (срок исследования). 

Следовательно, одинаковые результаты получены при двукратном скармливании 

животным антирабической гранулы весом 10 г каждая, которая содержала в себе 3 г 

вируссодержащей ткани мозга, т.е. изготовленная по «старому» методу, и по 

модифицированному методу вакцины в виде драже весом 3-5 г, содержащей 0,6 г 

вируссодержащей ткани мозга. Следует отметить, что результат, полученный при 

однократной иммунизации кошек вакциной, изготовленной по модифицированному методу, 

намного выше, чем от вакцины, изготовленной по «старому» методу. Кроме того, вес гранул 

вакцины, изготовленной по модифицированному методу, в 2 раза меньше, чем у гранул, 

изготовленных по «старому» методу, а вируссодержащей ткани мозга в гранулах в 5 раз 

меньше. 

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что изготовленные 

по нашей прописи модифицированная вакцина в виде драже которая состоит из трех слоев 

оказалось безвредным и эффективным при применении их для пероральной иммунизации 

плотоядных животных путем скармливания. 

Таким образом, новая пероральная антирабическая вакцина в виде драже, 

изготовленная из местного сырья по новой инновационной технологии, отличаюшегося 

простой технологией, является экологически чистой и безвредной, более экономичной и 

имеет 100 %-ную эффективность, чем ранее рекомендованные вакцины в гранулах, а так же 

отвечает требованиям международного стандарта. 

 

REZYUME 

 

NEW TECHNOLOGY OF ELABORATION OF PER ORAL VACCINE AGAINST 

RABIES OF WILD CARNIVOROUS ANIMALS 

 

M.N. Mamatova 

 

There is studied the problem of rabies which is considered to be the most actual task of 

native and foreign infectionists. Rabies is especially-dangerous infectious disease of animals, 

poultry and a man, proceeding with hard damage of nerve system, as usual with lethal outcome. But 

in spite of the successes of modern science, the vast territory of the Earth is not free from the virus 

of rabies. The world area of rabies of productive animals has not the tendency to reduction of it, 

because of its natural centre of disease. The intensity and seasonal character of epizootological 

process among agricultural and domestic animals first of all is connected with ecology of wild 

carnivorous animals. 

The singling out virus of rabies from rodents, particularly from grey rats, inhabiting in 

stock-breeding buildings, yards, show they are the main potential sources of given infection. 

The conducted by us scientific work showed, ascertained, that foxes at present time are the 

main natural-central sources of infection, and grey rats are bearers of rabies virus.  

To solve this problem for there first time there was worked out modificated technology of 

production and control antirabical vaccine in the form of drage for peroral immunization of wild 

carnivorous animals and rodents which is highly effective economically, and also has ecological 

significance for wild fauna.  

Thus, the new per oral antirabical   vaccine in the form of drage, prepared  from local raw 

materials on a new technology is ecologically pure and harmless, more economical and is 100 % 

effective, than recommended earlier vaccine in granules and also meets the reguirements of 

international standard. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО 
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Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно-технічної освіти» 
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Вимогою сьогодення для майстрів виробничого навчання є підготовка творчого, 

активного, відповідального висококваліфікованого робітника, компетентного і 

конкурентоспроможного на сучасному ринку праці. Тому нам треба формувати такого 

спеціаліста, який буде вміти швидко адаптуватись в нових умовах, активно діяти, самостійно 

приймати рішення, вчитись упродовж  життя.  

Кейс-технології в навчальному процесі сприяють формуванню в здобувачів освіти 

уміння та навички: комунікації презентації взаємодії та прийняття колективних рішень 

самостійного пошуку інформації задля розв’язання ситуаційного завдання експертного 

аналізу. 

Цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно відображає не тільки 

практичну проблему, а й актуалізує  певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при 

вирішенні цієї проблеми. 

У кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. 

Це дозволяє здобувачам освіти, спираючись на власний досвід, формулювати висновки, 

застосовувати на практиці одержані знання, пред’являти власний (або груповий) погляд на 

проблему. В кейсі проблема представлена в неявному, схованому вигляді, як правило, вона 

не має однозначного вирішення. 

Використання цього методу розпочалося  у навчальній системі США ще на початку 

XX століття в галузі права та медицини. Роль у поширенні цього методу належить 

Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х рр. минулого століття декан Гарвардської 

школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем переконав своїх колег-викладачів 

використовувати цей метод на заняттях. 1921 року саме там було видано перший збірник 

кейсів. “Новий” метод мав неабиякий успіх і поступово перетворився на основний метод 

навчання на факультеті. Навчання відбувалося за схемою, коли учні-практики пропонували 

конкретну ситуацію (проблему), а потім робили аналіз проблеми та надавали відповідні 

рекомендації. 

Існують наступні типи кейсів: 

Навчальний кейс - основним завданням їх є навчання. Але ступінь реальності 

зводиться до типових навчальних ситуацій, в яких відпрацьовується автоматизм навичок і 

способів пошуку рішень. 

Практичні кейси - якомога реальніше відображають ситуацію або випадок які 

вводяться. Цей кейс моделювання реальної події в історії, екологічного стану локальної 

території, або моделювання техніко-технологічної проблеми, яку треба вирішити. Метою є 

опрацювання навичок переміщення навчальних, предметних знань та вмінь у 

постнавчальний професійно-діяльнісний простір реального життя. 

Науково дослідницькі кейси - орієнтовані на включення здобувачів освіти в 

дослідницьку діяльність. 

Кейс-випадок - це короткий кейс, який розповідає про окремий випадок. Його можна 

використовувати під час заняття для того, щоб проілюструвати певну ідею або підняти 

питання для обговорення. Даний кейс можна прочитати дуже швидко і тому здобувачам 

освіти не треба готуватися вдома. 
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Допоміжні кейси - основна мета передати інформацію. Це цікавіше, ніж традиційне 

читання  або вивчення роздаткового матеріалу. Типовий допоміжний кейс може бути 

використаний як основа, на базі якого обговорюється інший кейс. 

Кейс-вправа - надає здобувачам освіти можливість застосувати на практиці здобуті 

навички. Найчастіше використовується там, де необхідно провести кількісний аналіз. 

Кейс-ситуація - класичний кейс, що вимагає від здобувачів освіти аналізу ситуації. В 

ньому найчастіше ставиться запитання: “Чому ситуація набула такого розвитку і її можна 

вирішити?”. Кейс-ситуація, як правило, вимагає чимало часу для ознайомлення, тому з 

метою економії часу бажана попередня самостійна підготовка. 

Комплексні кейси - описують ситуації, де значущі аспекти заховані у великій 

кількості інформації, частина якої неістотна. Завдання здобувача освіти відділити важливі 

аспекти 

від малозначущих і не звертати на них увагу. 

Кейси-рішення - здобувачам освіти необхідно вирішити, що вони будуть робити в 

обставинах, що склалися і сформулювати план дій. Для цього їм необхідно розробити ряд 

обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі підходу. 

Методичною метою застосування  кейс-методу може бути ілюстрація до теорії, чисто 

практична ситуація, а також їх поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути 

вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила здобувачів освіти. Цьому сприятиме напруженість 

ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких 

рішень. 

Суть кейс-методу (case study) - методу ситуаційного аналізу – полягає у тому, що тим, 

хто навчається, пропонується осмислити реальну професійну ситуацію, опис якої водночас 

відображає не тільки якусь практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, які 

необхідно засвоїти для її розв'язання. Основне у викладеній проблемі те, що вона не має 

однозначних рішень. Технологічні особливості кейс-методу в наступному:  

 виступає як технологія колективного навчання (робота в групах, обмін 

інформацією);  

 інтегрує в собі технології розвивального навчання, включаючи індивідуальний, 

груповий і колективний розвиток; 

 є різновидом дослідної аналітичної технології (операції дослідницького 

характеру, аналітичного процесу); 

 виступає як специфічний різновид проектної технології (формування проблеми 

і шляхів її вирішення на основі кейсу); 

 у навчанні можна розглядати як синергетичну технологію (створення 

атмосфери взаєморозуміння, довіри, внутрішньої прихильності, єдності у ділових питаннях); 

 спрямований на досягнення технології «створення успіху» (активізація 

здобувачів освіти, стимулювання їх до успіху, досягнень). 

Основна функція кейс-методу – навчати здобувачів освіти креативно мислити, 

вирішувати складні неструктуровані проблеми, які неможливо вирішити аналітичним 

шляхом. 

Метод дає можливість розвинути в майбутніх кваліфікованих робітників самостійне 

мислення, уміння глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення, зацікавити, розвити мислення 

й дискусію, отримати додаткову інформацію, поглибити знання, розвинути і застосувати 

аналітичне стратегічне мислення, здатність вирішувати проблеми й робити раціональні 

висновки, виробляти комунікаційні навички, поєднати теоретичні знання з реаліями життя, 

перетворити абстрактні знання у цінності і вміння. 

 Кейс-метод стає модним. Але разом із тим він починає сприйматися педагогами, які 

не володіють достатньою методологічної культурою, досить поверхнево, нерідко він 

розглядається не як засіб творчого навчання, а спосіб викладацької бездіяльності. Так, якщо 

підготовка класичної лекції займає досить багато часу, вимагає мобілізації інтелектуальних 

ресурсів викладача, серйозного творчого переосмислення величезних масивів інформації, 
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підготовка певного методичного сурогату, який викладач називає кейсом, не складе 

особливих зусиль. Особливість роботи  майстра виробничого навчання, практикуючого кейс-

метод, полягає в тому, що він не тільки реалізує максимально свої здібності, але й розвиває 

їх. Основний зміст діяльності майстра в/н включає в себе виконання декількох функцій 

навчальної, виховної, організовуючої та дослідницької. Вони сприймаються в єдності, хоча в 

багатьох одні тяжіють над іншими. Складним завданням для майстра в/н, що вимагає 

ерудиції, педагогічної майстерності і часу, є розробка кейсу, тобто підбору відповідного 

реального матеріалу, в якому моделюється проблемна ситуація і відображається комплекс 

знань, умінь і навичок, які здобувачі освіти мають опанувати. Кейси, зазвичай підготовлені в 

письмовій формі, читаються, вивчаються і обговорюються. Ці кейси становлять основи 

бесіди аудиторії під керівництвом майстра в/н. Метод кейсів включає одночасно і особливий 

вид навчального матеріалу, і особливі способи використання цього матеріалу в навчальному 

процесі. Проектування і конструювання кейсів являє собою доволі складний процес. 

Створення кейсу проходить в такій послідовності: 

 Формування дидактичних цілей кейсу (визначення місця кейсу в структурі 

навчальної дисципліни, формулювання цілей і завдань). 

 Визначення проблемної ситуації.  

 Складання основних тез кейсу. 

 Пошук інституційної системи (фірма, організація, тощо). 

 Визначення джерел і методу збору інформації. 

 Побудова або вибір моделі ситуації, яка відображає діяльність інституту.  

 Перевірка відповідності моделі ситуації реальності. 

 Вибір жанру кейсу. 

 Написання тексту кейсу. 

 Діагностика правильності і ефективності кейсу. 

 Підготовка остаточного варіанту кейсу. 

 Пошук технічних засобів, за допомогою яких організовується доставка кейсу. 

 Підготовка методичних рекомендацій щодо застосування кейсу.  

 Запровадження кейсу у процес навчання 

Хороший кейс має задовольняти такі вимоги:  

 відповідати чітко поставленій меті створення; 

 мати відповідний рівень складності; 

 не застарівати надто швидко й бути актуальним у момент розгляду;  

 ілюструвати декілька аспектів економічного життя; 

 втілювати типові ситуації; 

 розвивати аналітичне мислення; 

 провокувати дискусію; 

 передбачати кілька варіантів рішень. 

Здобувачі освіти повинні вирішити поставлену проблему і отримати реакцію 

навколишніх (інших учнів  і майстра в/н) на свої дії. При цьому вони повинні розуміти, що 

можливі різні рішення проблеми. Тому майстер в/н повинен допомогти здобувачам освіти 

міркувати, сперечатися, а не нав'язувати свою думку. Вони  повинні розуміти з самого 

початку, що ризик прийняття рішень лежить на них, майстер в/н  тільки пояснює наслідки 

прийняття необдуманих рішень. Роль майстра в/н полягає: в напрямку бесіди або дискусії з 

допомогою проблемних питань; у контролі часу роботи; у спонуканні відмовитися від 

поверхневого мислення; у залученні всієї групи в процес аналізу кейсу. 

При використанні кейс-методу в практичній діяльності слід пам'ятати про основні ідеї 

(принципи) цього методу: як зазначалося вище, кейс-метод призначений для отримання 

знань із професії, тем, істина в яких неоднозначна; у процесі співпраці майстра в/н та 

здобувача освіти, зусилля останнього спрямовані не на оволодіння готовими знаннями, а на 

його вироблення; результатом такої діяльності є не тільки отримання знань, але й 

формування навичок практичної роботи. Безперечно, такі навички будуть затребувані й у 
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майбутній професійній діяльності здобувачів освіти; важливою перевагою кейс-методу є і 

формування цінностей, життєвих установок здобувачів освіти. 

 Суть методу полягає в застосуванні отриманих знань при вирішенні практичних 

завдань, в умінні використовувати теорію на практиці. Він сприяє поглибленню знань, умінь, 

стимулюванню пізнавальної діяльності, дозволяє провести контроль і корекцію. На уроах 

виробничого навчання пізнавальна діяльність здобувачів освіти  повинна пройти п'ять етапів:  

 Пояснення майстра в/н; спираючись на засвоєні здобувачами освіти 

теоретичних знань, він ставить завдання, чи задає ситуацію, яку необхідно вирішити, 

пояснює їм мету і завдання практичної роботи, яка буде проводитися. 

 Показ; інструктаж майстра в/н щодо виконання певної дії. Роздає «кейси», які 

мають основну інформацію щодо проблеми. 

 Проба; виконання роботи окремими здобувачами освіти, пошук рішень, 

дискусія щодо обраних, спостереження й допомога іншим у пошуку відповідей під 

керівництвом майстра в/н. 

 Виконання роботи; самостійне виконання роботи всіма здобувачами освіти, 

допомога майстра в/н  тим здобувачам, які погано справляються із завданням. 

 Контроль; оцінка роботи здобувачів освіти: якості виконання, ощадливого 

ставлення до матеріалів, часу, швидкості й правильного виконання завдань. 

 Виробниче навчання формує в здобувачів освіти уміння організовувати трудовий 

процес: осмислювати цілі майбутньої роботи; визначити завдання та умови їх вирішення; 

складати план, програму, графік виконання роботи; готувати матеріали й інструменти, 

здійснювати самоконтроль, самооцінку якості виконання роботи, вносити корекцію. Метод 

краще інших допомагає привчити здобувачів освіти до сумлінного виконання завдань, 

сприяє формуванню таких якостей, як ощадливість, хазяйновитість. 

Навички, які розвиває  кейс-метод: 

 аналітичні навички (вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, 

виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати їх; 

мислити чітко й логічно. Особливо це важливо, коли інформація невисокої якості); 

 практичні навички (формування на практиці навичок використання теорії, 

методів та принципів); 

 творчі навички (ситуації, запропоновані в кейсі, самими логічними 

міркуваннями, як правило, вирішити не можна. Тому творчі навички дуже важливі в 

генерації альтернативних рішень, які не можна віднайти логічним шляхом); 

 комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати, використовувати 

наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, 

переконувати опонентів, складати короткий та переконливий звіт. Найголовнішим є те, що 

здобувачі освіти отримують можливість працювати в команді, що в свою чергу, забезпечує 

розвиток комунікативних та ораторських здібностей); 

 соціальні навички (під час обговорення кейсів виробляються певні соціальні 

навички: оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати 

протилежні думки, контролювати себе тощо), навички самоаналізу . Розбіжність думок під 

час дискусії сприяє осмисленню і аналізу думок інших і своєї власної. 

Проте кейс-метод має певні недоліки: 

 недостатньо досліджений у педагогіці; 

 не сприяє глибокому вивченню педагогічних проблем і завдань; 

 вимагає більших затрат часу; 

 потребує від майстра в/н певного досвіду, глибоких знань у проведенні дискусії 

та аналізу "кейс" ситуації; 

 майстер повинен вміти відмовитися від власних суджень та упереджень. 

Для успішного впровадження кейс-технологій у ЗП(ПТ)О потрібно дотримуватись 

стратегічних принципів розвитку кейс-методу:  
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 насамперед необхідно запроваджувати кейс-технології в програми підготовки 

кваліфікованих робітників сучасних ринкових спеціальностей, у яких домінує швидка зміна 

нових технологій;  

 кейс-метод необхідно використовувати з іншими методами навчання, які надають 

базові системні знання (необхідні сучасним спеціалістам крім знань великої кількості 

вирішення ситуацій, методологічні принципи та системи);  

 використання кейс-методу повинно бути методично обґрунтоване і забезпечене як 

на рівні організації навчального процесу, так і на рівні планування окремим педагогом; 

  необхідно оцінити можливість і потребу застосування кейс-методу для конкретних 

спеціальностей, дисциплін та їх розділів. Використання кейс-методу має переваги перед 

простим викладом матеріалу, але він не може повністю замінити традиційне навчання. 

Кейс-технологія, як і інші інтерактивні методи навчання, викликає зацікавленість в 

здобувачів освіти. Форма організації навчання забезпечує  можливість використання знань, 

які майбутні спеціалісти отримали на заняттях. 

Як показує досвід, введення кейс-методу в навчальний процес підготовки 

кваліфікованих робітників для майстра в/н означає серйозну роботу і потребує значної 

мобільності у спілкуванні з учнями під час роботи з кейсом. 
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Сьогодні здобувачі освіти прагнуть володіти новітніми технологіями в обраній 

професії, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі за допомогою комп’ютерної 

техніки, управляти автоматизованими системами виробництва, вміти проектувати й 

конструювати власні методики роботи на виробництві. Ці та інші компетенції може 

сформувати методично-компетентний майстер виробничого навчання, роль якого в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти за останні роки значно змінилася. Він все більше 

стає організатором навчального та виробничого процесу, керівником пізнавальної і 

виробничої діяльності здобувачів освіти, сприяє розвитку їх активності та самостійності в 

набутті знань, умінь і навичок.  

Методична компетентність, яка проявляється у методичній діяльності майстрів 

виробничого навчання в ЗП(ПТ)О направлена на обслуговування практики навчання, тобто 

на розроблення й удосконалення методики виробничого навчання.  

Аналіз різних трактовок дефініції «методична компетентність дозволяє говорити про 

те, що багато дослідників пов'язують методичну компетентність з певними властивостями, 

здібностями особистості та готовністю реалізовувати ці здібності в професійній педагогічній 

діяльності, наявністю знань, отриманих в ході навчання і виховання. При цьому важливою 

характеристикою методичної компетентності представляється певний досвід педагогічного 

працівника, так як у процесі набуття такого досвіду педагог самонавчається і 

самовдосконалюється, розвиває ті особисті якості, які необхідні для становлення його 

методичної компетентності. Отже, методична компетентність майстрів виробничого 

навчання визначається як здатність ефективно організовувати навчально-виробничий процес, 

що ґрунтується на системі розвинених психолого-педагогічних, фахових, методичних знань і 

вмінь, а також досвіді їх використання в процесі професійно-педагогічної діяльності у 

ЗП(ПТ)О.  

Вважається, що безпосередній вплив на методичну діяльність майстрів в/н, її 

ефективність і результативність забезпечує ціннісно-мотиваційна сфера, яка включає основні 

інтереси, потреби, мотиви, цінності та мотивацію їх методичної діяльності, а також дає 

можливість з’ясувати їх ціннісне ставлення до цієї діяльності. Серед них суттєву роль 

відіграють мотиви, які спонукають, спрямовують і регулюють професійну поведінку та 

спілкування майстрів, сприяють усвідомленню своїх потреб у постійному розвитку і 

самореалізації як суб’єкта методичної діяльності. Ціннісні орієнтації мають принципове 

значення для формування індивідуального стилю методичної діяльності. На основі їх 

формується позитивне ставлення до педагогічної професії в цілому та до цілей і засобів 

методичної діяльності зокрема.  

Когнітивний компонент охоплює професійний інтелект, систему психолого-

педагогічних, власне методичних та професійних спеціалізованих знань з певної виробничої 

галузі. Цей компонент містить такі знання: – психолого-педагогічні – володіння 

педагогічною діагностикою основ вікової психології, психології міжособистісного і 

педагогічного спілкування, основ виробничої психології, тобто сукупністю тих знань, які 

забезпечують виконання педагогічних функцій майстром виробничого навчання, що 

пов’язані з професійним навчанням і вихованням учнів; – професійні – базові знання 
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процесів, передового вітчизняного і світового досвіду; основ економіки, організації праці та 

особливостей управління відповідної виробничої галузі; – власне методичні, які представлені 

сукупністю загальнометодичних і предметно-методичних знань.  

До загальнометодичних відносимо: знання історії виникнення і розвитку професії, а 

також спеціальної дисципліни, яка зумовлює здобуття основних умінь і навичок з професії; 

цілей і задач виробничого навчання; основних дидактичних принципів у методиці 

проведення виробничого навчання та їх взаємозв’язок; змісту виробничого навчання та його 

загальної структури; характеру взаємозв’язку теорії та практики, а також способів його 

реалізації; методики формування і розвитку професійних знань, умінь та навиків; виховного 

та розвиваючого потенціалу виробничого навчання; системи методів виробничого навчання 

та їх взаємозв’язку із засобами навчання; системи методичних прийомів і способів їх 

відбору; системи засобів навчання; форм організації навчально-виробничого процесу в 

зв’язку з конкретним змістом; розуміння значення і суті самостійної роботи учнів і знання 

технологій її організації; способів педагогічного оцінювання, організації контролю; 

актуальних проблем сучасної методики виробничого навчання. 

Предметно-методичні знання – це знання, які пов’язані з підготовкою до: початку 

навчального року (компетентний аналіз змісту програм виробничого навчання, підручників 

та навчальних посібників; упорядкування навчально-матеріальної бази; вивчення 

контингенту учнів; перспективне планування); до вивчення теми виробничого навчання 

(аналіз логічної структури теми; конкретизація задач; вибір типу навчання; відбір методів 

навчання; розробка системи занять виробничого навчання; відбір додаткової літератури; 

складання тематичного плану та переліку навчально-виробничих робіт); до конкретного 

заняття виробничого навчання (вимоги до проведення уроку виробничого навчання: 

загальнометодичні вимоги; методичні вимоги; розробка структури і методики заняття 

виробничого навчання; організація вступного та заключного інструктажів; формування умінь 

та навичок з конкретного виду роботи, розробка завдань для самостійної діяльності; 

складання плану заняття).  

Діяльнісний компонент відображає уміння і досвід методичної діяльності майстрів 

виробничого навчання. Він містить такі складові: 

 – уміння здійснювати навчально-методичну роботу (уміння з розроблення навчально-

методичної документації, планування організації навчально-виробничого процесу і 

контролю за навчально-виробничою діяльністю здобувачів освіти, оцінювання професійного 

саморозвитку майстра виробничого навчання); – уміння здійснювати науково-методичну 

роботу (уміння науково обґрунтовувати навчальні плани, обсяг і зміст програм виробничого 

навчання та виробничої практики; уміння розробляти нові навчальні курси на базі розвитку 

нових наукових напрямів, враховуючи умови сучасного виробництва; уміння розробляти 

методичні продукти);  

– організаційно-методичні уміння – інтегровані педагогічні уміння з реалізації 

навчально-виховного процесу, формування мотивації учіння, організації навчально-

професійної діяльності здобувачів освіти, вибору оптимальних засобів педагогічного впливу 

і взаємодії організації самовиховання і самоуправління;  

– методичний досвід – практика методичної діяльності та її результат, що відображає 

рівень оволодіння методичною компетентністю на певному етапі її формування, уміння 

поважати думку колег.  

Технологічний компонент включає техніко-технологічні вміння і здатності за 

профілем підготовки кваліфікованих робітників (аналіз виробничих ситуацій, планування 

раціональної організації технологічного процесу, експлуатація технічних засобів 

виробництва), технологічне мислення – це комплекс інтегрованих інтелектуальних вмінь, 

пов’язаних із плануванням і здійсненням трудового процесу, визначенням послідовності 

виготовлення продукції з мінімальними витратами часу, сировини і матеріалів).  

Рефлексивний компонент проявляється в уміння свідомо контролювати результати 

своєї діяльності та рівень власного розвитку, особистісних досягнень; сформованість таких 
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якостей як здатність до методичної самооцінки, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, 

само детермінації, критичного та інноваційного рефлексування та прогнозування результатів 

професійної діяльності, осмислення досвіду власної методичної роботи.  

Професійно важливі якості – це індивідуальні властивості майстрів виробничого 

навчання, що впливають на ефективність методичної діяльності й на успішність освоєння 

цієї діяльності. Для майстрів виробничого навчання визначаємо такі професійно важливі 

якості як професійна відповідальність (якісне виконання своїх професійних обов’язків), 

організованість (внутрішня зібраність, що характеризує узгодженість між цілями діяльності 

та способами її здійснення), пунктуальність (культура виховання і мислення майстра 

виробничого навчання), методичність (послідовність і організованість дій на основі одного 

або системи засобів методичної діяльності.), системність (бачення цілісності методичної 

діяльності) тощо, які впливатимуть на ефективність методичної діяльності педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів. Індивідуальна траєкторія успішного 

розвитку майстрів виробничого навчання, що розуміється як результат реалізації їх 

особистісного потенціалу через доцільний вибір ними змісту, форм, методів, технологій, 

прийомів освіти на основі узгодження індивідуальних цілей, потреб, мотивів, інтересів та 

цілей, вимог навчального закладу. 

 Отже, сучасна інженерно-педагогічна освіта має бути спрямованою на формування і 

розвиток у майбутніх фахівців певних знань і вмінь, що у подальшому сприяють розвитку 

компетентного фахівця. У свою чергу, професійна компетентність майбутніх фахівців-

технологів у галузі харчових технологій має полікомпонентну структуру, представлену 

складовими, що є конструктами різних видів компетентностей і детермінують у своїй 

цілісності готовність і успішність реалізації професійної діяльності. Критерії дослідження 

професійних компетентностей розкриваються через певні показники, по мірі їх прояву 

можна констатувати і ступінь прояву критерію. Таким чином, рівень сформованості кожного 

компонента компетентності визначається сформованістю показників, які входять до її 

складу. 
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Постійні зміни соціального становища призводять до погіршення самопочуття, а це 

відображається на психофізичному стані людей і породжує збільшену конфліктність у різних 

сферах діяльності. Все більше людей звертаються до психології, аби знайти рішення щодо 

попередження конфліктних ситуацій та налагодження міжособистісних стосунків. Важливо 

те, що питання психології конфлікту заключає в собі не життя у безконфліктному стані, а 

потребу вчитись жити з конфліктом. Дослідження конфліктів у освітніх навчальних закладах 

– актуальне та важливе.  

Метою нашого дослідження було здійснення теоретичного аналізу джерел щодо 

проблеми попередження та розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічному спілкуванні 

між вчителями та учасниками освітнього процесу. Крім того, нами було проведено власне 

емпіричне дослідження з метою аналізу рівня конфліктності та розуміння поняття 

«конфлікт» між учасниками освітнього середовища на базі двох шкіл, а саме: ПЗНЗ «Школа 

Інвентор Скул», 50 учасників та ЗЗСО №55, 50 учасників.  

На першому етапі дослідження було визначено теоретичні аспекти проблеми 

попередження та подолання ускладнень у педагогічному спілкуванні вчителів з учасниками 

освітнього процесу. Було розглянуто декілька важливих понять: педагогічне спілкування 

(види, функції, структура), стилі педагогічного спілкування та поняття «конфлікт». 

Спілкування – доволі складний процес у цілому. Кожного дня ми зіштовхуємося з новими 

поняттями, ситуаціями, які допомагають розширити наші комунікативні уміння та навички. 

За допомогою цього процесу відбувається головне – вплив особистості на особистість. 

Доведений факт, для ефективного виховання дітей необхідно викликати позитивне ставлення 

до того, що ми маємо виховувати. За допомогою теоретичних і емпіричних методів, 

виявлено, що стиль педагогічного спілкування – сформована система прийомів та способів, 

що використовують педагоги та вчителі під час взаємодії з учнями, батьками та іншими 

учасниками освітнього процесу. Це поняття охоплює соціально-психологічні, індивідуально-

типологічні особливості взаємодії педагога та учнів. Завершальним етапом першого 

дослідження був аналіз сутності поняття «конфлікт». Виявлено, що функціональна роль 

конфліктів обумовлена необхідністю і доцільністю змін в міжособистісних стосунках, в їх 

ієрархічній структурі, статусі особистості, соціально-психологічному кліматі групи, 

ціннісних орієнтацій членів групи і т.д. 

На другому етапі було організовано та проведено емпіричне дослідження конфліктних 

ситуацій педагогічного спілкування між учасниками освітнього процесу початкової школи. 

На базі Приватного загальноосвітнього навчального закладу «Інвентор Скул» було 

проведено 3 невеличкі тренінги з метою аналізу рівня конфліктності та розуміння поняття 

«конфлікт» між даними учасниками освітнього середовища. Педагоги, учні та батьки 

обговорювали тему «конфлікт», шукали найвлучніше визначення даному поняттю, 

виконували різні завдання, проходили тест К.Томаса для визначення того, до якого типу 

вирішення конфлікту відносяться учасники, ділилися своїми асоціаціями, шукали різні 
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варіанти попередження конфліктних ситуацій та писали поради один одному, аби понизити 

рівень конфліктності у ЗЗСО, грали в різні сюжетно-рольові ігри та обговорювали підсумки 

результатів досліджень. Завдяки даному дослідженню ми підкреслили, що життя без 

конфлікту неможливе, але ми маємо навчитись жити, аби якомога більше знизити рівень 

конфліктності та обґрунтували найвлучніші поради щодо уникнення конфліктів. Тож кожен 

має починати з себе. Потрібно спробувати профілактику попередження будь-яких 

конфліктних ситуацій: навчитись чути інших, бачити себе очима людей, вміти відчувати за 

іншого, вчитись обходитись без конфлікту і вирішувати дані ситуації спокійно, без агресії.  

На третьому етапі дослідження було обґрунтовано психологічні умови попередження 

та подолання ускладнень у педагогічному спілкуванні. Також окреслені практичні 

рекомендації вчителям щодо розвитку умінь та навичок педагогічної майстерності. 

Фінальним етапом було створення проєкту психолого-педагогічного тренінгу попередження 

та подолання ускладнень у педагогічному спілкуванні для педагогів ЗЗСО №55. За 

допомогою тренінгу для підвищення кваліфікації педагогами було оцінено значне підняття 

рівня безконфліктності між учасниками освітнього середовища. Спостерігаються позитивні 

зміни між взаємовідносинами учнів та вчителів, вчителів та батьків і між адміністрацією та 

вчителями.  

Таким чином, запропонована і апробована програма тренінгів між учасниками 

освітнього середовища щодо попередження та подолання ускладнень у педагогічному 

спілкуванню та попередження конфліктних ситуацій може бути використана для підвищення 

кваліфікації працівників ЗЗСО з означеної проблеми.  
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Навколишні умови, що об’єктивно склалися, і чинники професійного середовища 

вимагають від сучасних фахівців уміння вирішувати проблемні та творчі завдання. У зв’язку 

з цим професійна школа все більше переорієнтовується на включення в освітній процес 

технологій проблемно-діяльного і активно-ігрового навчання в контексті професійної 

діяльності фахівців того або іншого профілю. Використовуються інтерактивні технології та 

нетрадиційні методи навчання. 

Успішне викладання неможливе без стимулювання активності учнів у процесі 

навчання. Стимулювання має на меті залучити їх увагу до вивчення теми заняття, 

мотивувати в них зацікавленість, допитливість, пізнавальний інтерес. 

Разом з тим, необхідно розвивати в учнів почуття обов’язку й відповідальності, які 

також сприяють розвитку професійної компетентності учнів.  

Ефективність засвоєння знань залежить від декількох факторів, зокрема від мотивації 

навчання. Якщо педагог виявляє, що в учнів недостатньо розвинений мотив обов’язку, то він 

додатково роз’яснює суспільне значення навчання, добирає переконливі приклади, що 

розкривають значення освіти для науково-технічного прогресу, для підвищення 

продуктивності праці, для соціального і культурного прогресу суспільства. 

Багато основних методичних інновацій пов'язано із застосуванням інтерактивних 

технологій. Інтерактивний – означає взаємодію у процесі бесіди, діалогу з чим-небудь або з 

ким-небудь.  

Відповідно, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогічне навчання, в процесі 

якого взаємодіють учитель та учень. Навчальний процес відбувається за умов постійної, 

активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами 

навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. 

Нетрадиційне навчання – це такий динамічний процес, що забезпечує включення 

емоційних сфер психіки учня, активне функціонування його інтелектуальних і вольових 

сфер, сприяє формуванню стійкого інтересу до предмета, що спонукає до самоосвіти і 

формування активної, творчої, гармонійно розвиненої особистості. Дослідження показали, 

що інноваційні процеси – важливий шлях подолання формалізму в навчанні. 

Одним із найголовніших завдань педагога на занятті як навчити учнів працювати 

змістовно, відповідально, результативно, творчо, активно. Цього можна досягти за 

допомогою таких форм: пошук і створення нового ілюстративного матеріалу; пошук і 

використання нових ігрових прийомів; пошук і використання нових цікавих для учнів 

ситуацій для роботи в парах і групах; створення умов співпраці педагога і учнів. 

Праця педагога та учнів має обов’язково поєднуватися, бути справді творчою, тільки 

тоді вона принесе взаємне задоволення. 

Активізація навчальної діяльності на заняттях дає можливість учням думати логічно, 

працювати змістовно, швидко долучатися до роботи на заняттях, захоплено працювати, 

розвивати професійні компетентності учнів. До того ж, вона формує такі риси характеру, як 

зібраність, відповідальність, зосередженість, розвиває розумові здібності й мовлення, силу 

волі, працелюбність. 
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Одним з ефективних засобів розвитку професійної компетентності учнів на заняттях є 

використання ігрових технологій. 

Навчальні ігри мають на меті крім засвоєння навчального матеріалу, умінь і навичок, 

ще й надання учневі можливості самовизначатися, розвивати творчі здібності, сприяють 

емоційному сприйманню змісту навчання. 

Ігри дають можливість моделювати різні ситуації життя, шукати вихід з конфліктів, 

не вдаючись до агресивності, учать розмаїтості емоцій у сприйнятті всього існуючого в 

житті. Одна із основних функцій гри – функція саморегуляції. 

Для людини гра важлива як сфера реалізації себе як особистості. Саме в цьому плані 

їй важливий сам процес гри, а не її результат, конкуренція чи досягнення якої-небудь мети. 

Рольова гра сприяє формуванню навчальної співпраці й партнерства. Вона охоплює 

групу учнів, які мають злагоджено взаємодіяти, точно враховуючи реакцію кожного, 

допомагати один одному. 

Роль педагога в процесі підготовки та проведення гри постійно змінюється. На 

початковій стадії роботи майстер в/н активно контролює діяльність учнів, потім поступово 

він стає лише спостерігачем. 

Сьогодні в основі процесу навчання покладена мета створення умов для розвитку 

особистості. Тому вибір системи методів і прийомів навчання на цих засадах робить його 

розвиваючим і особистісно-зорієнтованим. Одним із типів розвиваючого навчання є 

проблемне навчання.  

Суть проблемного навчання полягає у пошуковій діяльності учнів, яка починається з 

постановки питань, розв’язування проблем і завдань у проблемному викладі й поясненні 

навчального матеріалу та різноманітних самостійних форм роботи. 

Проблемні методи навчання є ефективними засобами розвитку професійної 

компетентності учнів. Вони сприяють інтелектуальному розвитку учнів і водночас формують 

світогляд, моральні та емоційні риси особистості. 

Проблемно-пошукове навчання зближує процес навчання в закладах П(ПТ)О 

науковим пізнанням, розвиває творче мислення. 

Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка сприяє розвитку професійної 

компетентності учнів. Означена технологія використовується для побудови процесу 

навчання, спрямованого на активізацію навчальної діяльності учнів відповідно до їх 

інтересів у одержанні певних знань, теоретичного чи практичного результату. Тому при 

реалізації методу проектів необхідно використовувати власну зацікавленість учнів у знаннях 

і показувати, де отримані знання можна застосувати у реальному житті. Суть педагогічної 

технології «Метод проектів» полягає у стимулюванні інтересу учнів до визначеної проблеми, 

оволодінні учнями необхідними знаннями і навичками для її вирішення, організація 

проектної діяльності щодо вирішення проблеми, практичному застосуванні отриманих 

результатів. 

У сучасній професійно-технічній школі широко використовуються такі засоби 

навчання: 

- об'єкти навколишнього середовища взяті в натуральному вигляді або препаровані 

для навчальних завдань; 

- діючі моделі (машин, механізмів, апаратів, споруд та ін.); 

- макети і муляжі; 

- прилади і засоби для демонстраційних експериментів; 

- графічні засоби (картини, малюнки, географічні карти, схеми); 

- технічні засоби навчання (комп’ютерні програмні засоби, Інтернет ресурси, 

інтерактивні дошки, плазмові телевізори тощо); 

- електронні підручники і навчальні посібники; 

- тестові програмні засоби для контролю знань і умінь учнів. 

Навколишні умови і чинники професійного середовища вимагають від сучасних 

фахівців уміння вирішувати проблемні, творчі, раптово виникаючі завдання. У зв’язку з цим 
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професійна школа все більше переорієнтовується на включення в освітній процес технологій 

проблемно-діяльного і активно-ігрового навчання. Також використовуються інтерактивні 

технології та нетрадиційні методи навчання. Педагог має право самостійно обирати методи 

навчання. Проте, успішна організація навчальної діяльності стає можливою лише при 

поєднанні кількох методів одночасно. 

Використання системи методів і прийомів веде до досягнення головних завдань 

процесу навчання та активізації навчальної діяльності учнів.  

Використання цих методів передбачає організацію взаємопов’язаної діяльності 

педагога і учнів, керівна роль у цій діяльності належить педагогу. 

Розглянувши організаційно-методичні методи та засоби розвитку професійної 

компетентності учнів, ми прийшли до висновку, що створення оптимальних умов для 

розвитку особистості не можливе без врахування інтересів і потреб тих, хто навчається, 

максимального сприяння формуванню таких позитивних рис особистості учнів, як 

самостійність у прийнятті рішень, прагнення до лідерства, самовизначення. 
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Організація вивчення будь-якого предмета вимагає урахування його специфіки. 

Оскільки література – це один із видів мистецтва, її вивчення повинно відбуватися на 

естетичних засадах за законами мистецького розвитку, щоб сформувати потребу діалогічної 

взаємодії з художнім твором.  

Сучасні реалії літературної освіти потребують використання таких методичних 

прийомів, методів, форм організації навчальної діяльності, які були б спрямовані на 

активізацію емоційної й інтелектуальної сфери учнів, мотивували до читання, створювали 

можливість активного творчого діалогу «читач –автор» [61, с. 19]. 

У світі стрімко набуває популярності і актуальності STEM-освіта. Привабливим у ній 

є і визначення STEM-освіти як «навчання навпаки», і те, що ланцюжок «від теорії до 

практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування 

пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії та нових 

знань, а також існування численних моделей STEM-освіти за типом інтеграції в розмаїтті 

яких привабливим для філологів є такі:  

- STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics (природничі 

науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика); 

- STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + Arts + 

Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, 

математика).  

Окрім того, «залучення учнів до STEM може формувати не лише розвиток 

креативного мислення та компетентності дослідника, особливо під час реалізації 

конкретного проекту, а й розвивати такі навички, як співпраця, комунікативність, творчість» 

[69, с. 94].  

Доречно у межах застосування STEM-освіти залучати учнів до створення за 

допомогою комп’ютерних технологій кросвордів, філвордів, ФБ-сторінок літературних 

героїв, QR-кодів, інтелект-карток, хмаринок тегів, літературних мемів, кроссенсів, елементів 

інфографіки тощо.  

Наприклад:  

І. Використання QR-кодів на уроках зарубіжної літератури: 

1. За допомогою QR-кодів можна урізноманітнити освітній процес наступним чином: 

- організація QR-простору про автора, інформацію до експонатів якої можна отримати 

після сканування відповідного QR-коду: 

- створення віртуальної бібліотеки автора. Приклад віртуальної бібліотеки, яку можна 

розмістити безпосередньо на стіні коридору школи чи у навчальному кабінеті:  

- кодування посилань статті, що містять додаткову інформацію про письменника: 

розробка робочих карт для урока, що полегшують вивчення біографії.  

Для створення QR-кодів учням можна запропонувати сайти: htt://ua.qr-code-

generator.com/,  htt://gooqr.me/. 

Цікавою формою вивчення зарубіжної літератури засобами інфографіки. 

Інформаційна графіка, інфографіка – це візуальне відтворення великого обсягу складної 

інформації. Навчальна платформа Course Hero пропонує цікавий спосіб вивчення зарубіжної 
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літератури. На сайті у вигляді інфографіки розміщено інформацію про близько 600 текстів 

світових класиків та сучасних іноземних авторів.  

Але елементи STEM-освіти можуть стати лише додатковими інструментами на уроках 

зарубіжної літератури, адже не відбивають специфіку предмету і не можуть презентувати 

повноцінну систему вивчення твору чи окремої теми.  

Для уроків зарубіжної літератури особливого значення набуває технологія Storytelling. 

Storytelling (story – історія; telling – розповідати) – це ефективний метод донесення 

інформації до аудиторії шляхом розповідання смішних, зворушливих або повчальних історій 

з реальними або вигаданими персонажами. Він поєднує в собі психологічні, управлінські та 

інші аспекти і дозволяє не лише ефективно донести інформацію до аудиторії, а й мотивувати 

її на певні вчинки і отримати максимально високі результати. Тому, цей метод сьогодні 

активно використовується у різних сферах людського буття.  

Для зарубіжної літератури він відомий ще за часів аедів, рапсодів, жонглерів, 

шипільманів, хугларів та ін. Протягом багатьох віків усі суто літературознавчі предмети 

використовували цей метод. Достатньо згадати риторику. Метод Storytelling, або 

розповідання історій, особливо ефективний в епоху технологій, коли факти, що їх мають 

запам’ятати на уроках учні, губляться серед інформаційного шуму. Вдало побудована історія 

має великий шанс прижитися серед учнівської аудиторії. Адже розповідання історій 

передбачає вкраплення власного або чужого досвіду, комунікацію та емоційне 

співпереживання. Донесення ідеї, а не лише інформації.  

В сучасному закладі П(ПТ)О на уроках літератури ця технологія допомагає на всіх 

етапах вивчення твору формувати і підтримувати інтерес до нього, тримати учнів у режимі 

творчого пошуку, розвивати фантазію, логіку, підвищувати загальний рівень культури, 

будувати емоційні зв’язки, створювати якісні, довірливі взаємовідносини між юними 

читачами і текстом, між викладачем і учнями. Серед різноманітних форм роботи за 

технологією Storytelling: 

- ознайомлення з творчим задумом письменника, з відгуками про твір, з 

особливостями функціонування тексту у вигляді інтертексту в літературних творах і в інших 

видах мистецтва; 

- інтепретування, реінтепретування, постінтепретування; 

- створення паспорту художнього твору (за схемою: Сюжет – Композиція – Конфлікт) 

або літературного героя, фанфіків (фанфік, або фенфік (від англ.fan – шанувальник і fiction – 

художня література) – текст, у якому використано ідеї, сюжет або (та) персонажі 

оригінального твору (здебільшого літературного або кінематографічного) тощо.  

Наприклад, завдання для фанфіків за повістю Й. Яґелло «Кава з кардамоном» (10 кл. І 

курс):  

- Придумати власну версію продовження твору «Життя Лінчиної сім’ї після розкриття 

родинної таємниці». 

- Написати листа з порадами Лінці Барській, як їй далі поводитися з Адріаном.  

- Описати момент розкриття родинної таємниці очима Касі Печериці (очима Лінчиної 

мами).  

Однією з новітніх технологій, які сприяють розвитку інтересу учнів до вивчення 

зарубіжної літератури, є «Journaling» (у перекладі з англ. journal – журнал, щоденник). За 

допомогою Journaling учням пропонується писати про те, що вони читають, та висвітлювати 

зв’язки прочитаного з власним життям. Незалежно від того, чи вони описують, які почуття в 

них викликала книга, чи як вони б зреагували у подібній ситуації, а навіть чи події з власного 

життя, схожі на життя в книзі, Journaling може допомогти підняти рівень читацької 

активності. Journaling забезпечує регулярну практику письма, допомагає учням будувати 

особисті зв’язки з літературою. Як приладдя для письма можна використовувати і ручку з 

листочком, а також і телефон (відкриту вкладку Нотатки). Технології надають способи 

знайти найкращі методи дослідження, методи для поширення навчальних матеріалів, а також 

можуть допомагати з реалізацією нових прийомів, які додають інтерес учня до предмету. 
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Написані підказки під час технології Journaling допоможуть учням більше та впевненіше 

висловлюватись, тому що учні зможуть підтримувати свої ідеї доказами з тексту. Також учні 

будуть практикувати різні види письма: нариси, власне бачення, малюнки, поезія та багато 

іншого.  

Дедалі ширшого використання в освіті набуває віртуальна реальність (VR). У 

практиці викладання зарубіжної літератури у цьому напрямі здійснені лише перші кроки. 

Саме застосування елементів VR здатне допомогти учням перенестися в епоху, коли жив і 

творив письменник, зануритися і відчути атмосферу середовища, яке відображене у тексті. У 

зв’язку з цим необхідно звернутися до такого освітнього інструменту як Google Експедиції, 

який дає змогу подорожувати та оглядати об’єкти в доповненій реальності з ефектом 

занурення. VR має привабливість як для занять з особистою участю викладача, так і для 

цілей дистанційного режиму навчання, який особливо актуальний в умовах карантину. 

Google Експедиції дають можливіcть здійснювати віртуальні тури у музеї 

письменників: 

Не викликає сумнівів теза про необхідність зміни системи освіти з урахуванням 

сучасних технологій. Але успішне їх застосування при вивченні зарубіжної літератури 

можливе лише за умови врахування специфіки самого предмета. 

Завдяки використанню інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, 

мультимедійних, проектних та ін., у їх тісному зв'язку відбуваються суттєві зміни в 

навчальному процесі, в центрі якого знаходиться особистість учня, а головною метою стає 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів. їхньої пізнавальної активності, 

усвідомлення моральних цінностей, що згодом дасть їм змогу самореалізуватися, самостійно 

мислити, приймати важливі рішення, працювати над розв'язанням важливих життєвих 

проблем. 
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Аннотация. В статье анализируется значение экспорта-импорта между странами в 

экономическом развитии. Были оценены проблемы, вызванные пандемией Covid-19 в этой 

области. В статье анализируются пути увеличения экспортного потенциала грузинских 

продуктов питания, возможности для обеспечения оптимального баланса экспорта и 

импорта, для расширения экспортных рынков. 

На основе анализа продовольственных балансов и показателей самообеспеченности 

обосновано, что для агропродовольственного сектора Грузии важно развитие торгово-

экономических отношений со странами; Изучение способов увеличения экспортного 

потенциала, обеспечения оптимального экспортно-импортного баланса, изучение потенциала 

расширения экспортных рынков. 

В статье исследуются основные показатели экспорта-импорта грузинской 

агропродовольственной продукции, выявляются положительные и отрицательные тенденции 

экспорта-импорта в период пандемии. 

Оценка исходов пандемии выявила отрицательные исходы пандемии, установлены 

возможности для диверсификации и дальнейшего развития.  

Учитывая вызовы пандемии, сделаны выводы о проблемах в области экспорта и 

импорта грузинских агропродовольственных товаров, а также предложены пути 

диверсификации продуктов питания. Утверждается, что на диверсификацию экспорта 

продовольствия негативно влияют мелкое производство, высокий уровень сегрегации 

земель, незнание международных рынков, ограниченные показатели производительности, 

низкий уровень квалификации рабочей силы и т.д. Уровень безопасности пищевых 

продуктов. 

В статье выявляются отрицательные и положительные аспекты экспорта-импорта 

грузинских продуктов питания, оцениваются результаты, вызванные пандемией, делаются 

соответствующие выводы по выявленным проблемам и предлагаются рекомендации по 

возможностям диверсификации экспорта. 

Ключевые слова: грузинские продукты питания, экспорт-импорт, результаты 

пандемии, диверсификация экспорта, продовольственные балансы. 

 

Вступление 

Наряду с проблемами глобализации сегодня возник ряд проблем в производстве и 

ключевых областях из-за пандемии Covid-19. Возникла необходимость внести изменения в 

сфере торгово-экономических отношений. 

Экспорт-импорт продуктов питания играет важную роль в экономическом развитии 

любой страны, в частности, оправдана стимулирующая роль международной торговли в 

экономическом росте [Dilyara I. Makhmutova, Askar N. Mustafin, 2017].  

При разработке экспортно-импортной стратегии пищевых продуктов следует 

учитывать, что большинство стран изначально предпочитают увеличивать местное 

производство, что, в свою очередь, ведет к увеличению экспорта. Изменяет торговый баланс 

агропродовольственными товарами. Все это, очевидно, положительно сказывается на 

экономическом развитии страны.  
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COVID-19 создал дополнительные проблемы в области производства продуктов 

питания, а также продаж и импорта-экспорта в целом. Наиболее выраженным негативным 

влиянием можно считать падение спроса, не менее значительными были трудности и 

задержки, вызванные изменением обменного курса в цепочке поставок [Хараишвили Э. 

2017].Это также повлияло на предложение ресурсов, необходимых для сельского хозяйства, 

также, был ограничен доступ к консультационным услугам и продовольственным рынкам. 

Однако были выявлены трудности в перспективе производства, развития торгово-

экономических отношений, получения доходов, диверсификации экспортных рынков 

[Хараишвили Э., 2015], низкого уровня знаний в сфере продуктов питания [Нацвлишвили И., 

Хараишвили Э. , 2019] и другие. В терминах эти процессы оказались наиболее сложными для 

компаний в сельскохозяйственном и строительном секторах [Влияние COVID-19 на 

фермеров и сельское хозяйство]. 

Исходя из вышеизложенного, актуально оценить показатели экспорта-импорта 

грузинских продуктов питания, чтобы обосновать важность этих процессов между странами. 

Изучение возможностей диверсификации экспортных рынков, развития торгово-

экономических отношений, обеспечения оптимального экспортно-импортного баланса. 

Целью исследования является обоснование его роли в экономическом развитии страны и 

разработка рекомендаций по возможностям диверсификации экспорта на основе анализа 

экспорта и импорта продовольственных товаров Грузии. 

Методы исследования 

В процессе исследования используются различные методы исследования, в частности, 

оцениваются данные Национального статистического управления Грузии, а также данные 

министерств экономического профиля, программные документы Парламента Грузии; 

Анализируются научные труды исследователей; Используются методы анализа, синтеза, 

индукции и другие. 

Обсуждение 

Объемы производства и производительность в агропродовольственном секторе 

Грузии низкие, поэтому создаваемая в этом секторе добавленная стоимость не может решить 

проблему продовольственной безопасности населения [Э. Хараишвили, Б. Гечбая, Г. 

Эркомаишвили, М. Лобжанидзе и И. Нацвлишвили. 2021]. Оценка продовольственного 

баланса в период пандемии показала, что в некоторых случаях уровень самообеспеченности 

по некоторым продуктам сохранялся на уровне предыдущего года, однако по большинству 

из них он был снижен. Кроме того, 30% потребительской корзины в Грузии по-прежнему 

приходится на продукты питания, что вдвое превышает соответствующий показатель для 

еврозоны [Э. Хараишвили, Б. Гечбая, Э. Звиададзе, З. Мушкудиани, А. Цилосани. 2021]. На 

основе анализа экономических последствий COVID-19 ученые пришли к выводу, что на 

первом этапе постмодернистского периода ожидается спад экспорта на 1% [экономические 

последствия COVID-19 для мира и Грузии], однако пандемия продолжается, и поэтому 

остается ряд проблем. 

В продовольственном секторе Грузии существуют серьезные проблемы, особенно в 

области экспорта-импорта. Прежде всего, следует отметить, что темпы развития остаются 

низкими, производительность невысока, из-за ряда объективных и субъективных факторов 

экспортно-импортный процесс затягивается. 

Ограниченные темпы производства продуктов питания и производительности 

отрицательно сказываются на формировании оптимального соотношения экспорта и 

импорта, тем самым увеличивая зависимость от других стран и ухудшая уровень 

продовольственной безопасности. Достаточно сказать, что по данным на 2020 год из Грузии 

было экспортировано агропродовольственной продукции на сумму 942,2 миллиона долларов, 

что на 6,0% больше, чем в 2019 году. Основными экспортными рынками в этом году были: 

Россия, страны ЕС, Азербайджан, Украина, Армения, Казахстан и Беларусь. 

Во время пандемии распределение экспорта по странам существенно не изменилось 

(см. Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Изменение стоимостного объема экспорта в 2019-2020 годах по основным 

странам, млн долларов США 

 

Экспорт агропродовольственных товаров в страны ЕС увеличился на 26%, в основном 

за счет увеличения экспорта фундука (62%). В странах ЕС также наблюдалась тенденция к 

росту вина (19%) и спиртных напитков (16%). 

   По мнению стран, в динамике грузинского агропродовольственного экспорта в 

2019-2020 годах выявлены определенные положительные и отрицательные тенденции. Среди 

положительных тенденций можно отметить следующие: экспорт продуктов питания вырос в 

цене в Германии, Турции, Азербайджане, Саудовской Аравии, Италии и Франции. Однако 

рост этих показателей был очевиден в Турции и Германии.  

Увеличение экспорта в Азербайджан в основном связано с увеличением экспорта 

замороженного мяса и масла, хотя следует отметить, что в случае обоих продуктов реэкспорт 

в основном осуществлялся. Во время пандемии экспорт этой продукции в Азербайджан 

практически отсутствовал, однако в 2019-2020 годах экспорт живого крупного рогатого 

скота увеличился на 37% [Национальное статистическое агентство Грузии]. 

Выявлены следующие негативные тенденции в объеме агропродовольственного 

экспорта: больше всего сократились объемы экспорта в Иране (82%), России (3%) и Китае 

(26%). Снижение экспорта в Иран привело к сокращению экспорта баранины, минеральной и 

пресной воды и вина в Россию, а также экспорта вина в Китай. 

Во время пандемии объем экспорта грузинских продуктов питания увеличился, 

импорт сократился, а отрицательное сальдо экспортно-импортного баланса сохранилось (см. 

Диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Экспортно-импортный баланс агропродовольственных товаров в период 

пандемии, млн. Долларов США. 
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В январе и феврале 2020 года экспорт Грузии снизился по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. В январе разница составила всего 0,46%, но уже в феврале этот 

показатель значительно снизился на 17,9%. Что касается импорта, то за тот же период 

произошло увеличение, в частности, объем импортированной продукции в январе 

увеличился на 5,03% по сравнению с импортированной продукцией в том же месяце 

предыдущего года. В феврале рост был относительно небольшим, всего 1,11% 

[Национальное статистическое агентство Грузии]. Трудно определить, как долго продлится 

период пандемии. Изменение экспортно-импортных показателей, наряду с экономическими 

факторами, также зависит от проблем со здоровьем, в связи с чем в постпандемический 

период сделать конкретные выводы на основе реальных данных в обоих направлениях 

невозможно, однако наблюдаются следующие негативные тенденции в целом наблюдались: 

Оптимальное соотношение продовольственных балансов по-прежнему недостижимо, 

уровень самообеспеченности местными продуктами питания низок, экспорт почти в три раза 

выше, а некоторые продукты превышают импорт, доходы фермеров снижаются, цены на 

продукты питания резко растут., Сбор урожая, переработка, маркетинг, транспорт и другие 

области и многое другое. В таких условиях очень важно максимально использовать 

возможности диверсификации экспорта, в частности, необходимо диверсифицировать 

продукцию, а также разработать стратегии выхода на новые рынки. 

Заключение 

Чтобы получить положительные экономические результаты от экспорта-импорта 

грузинских продуктов питания, важно определить экономические проблемы, инициировать 

программы экономических выгод и стимулов в условиях ограниченных ресурсов, поделиться 

международным положительным и отрицательным опытом, разработать электронные 

платформы и увеличить доступ к ним и многое другое. В частности, чтобы снизить 

негативное влияние COVID-19 в постпандемический период и диверсифицировать экспорт 

продуктов питания и сформировать оптимальный торговый баланс, необходимо: 

● Структурная трансформация продовольственного сектора перед лицом 

пандемических проблем; 

● Расширение доступа к продовольственным рынкам, использование 

эффективных технологий системы связи, подключение представителей пищевой 

промышленности к рынку в оптимальное время, создание системы социальной защиты и 

надлежащих условий труда; 

● Ускорение процесса оцифровки системы производства и снабжения пищевых 

продуктов. Использование цифровых технологий приведет к формированию эффективных 

связей с фермерским рынком и потребителями, развитию электронной коммерции, а также 

будет способствовать диверсификации продовольственных рынков за счет децентрализации 

продовольственных систем; 

● Вовлечение фермеров в продажу продуктов питания, актуальных в онлайн 

платформах. 

● Устранение ограничений на системы цепочки поставок пищевых продуктов; 

● Предлагать производителям соответствующие консультационные услуги на 

продовольственных рынках; 

● Продвижение конкретной маркетинговой деятельности на продовольственных 

рынках, обучение возможностям диверсификации; 

● Разработать политику государственной поддержки малых фермерских 

хозяйств. 
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ЕЛЕКТРОННЕ МЕНЮ ЯК ІННОВАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СЕРВІСУ 
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 викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії  кафедри  харчових технологій  

Київського кооперативного інституту бізнесу і права  
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викладач І кваліфікаційної категорії кафедри харчових технологій  

Київського кооперативного інституту бізнесу і права  

 

Електронне меню (eMenu) - це інтерактивна система замовлень, що дозволяє 

відвідувачам ресторану, кафе, бару швидко ознайомитися з усім різноманіттям 

пропонованих страв, в будь-який момент без допомоги офіціанта зробити замовлення або 

попросити рахунок [1].  

Існують наступні можливі варіанти виду системи електронного меню.  

1. Стаціонарний варіант - це планшети, закріплені на столах в спеціальних тримачах. 

2. На базі антивандальних сенсорних моноблоків.  

3. На базі eMenuTable, стіл з вбудованим сенсорним дисплеєм. [2]. 

 Основні можливості, які електронне меню надає відвідувачам підприємств 

харчування наступні:  

• розглянути в деталях будь пропоноване блюдо або напій; 

• миттєво отримати найбільш повну інформацію про страву, включаючи високоякісне 

зображення, докладний опис, інгредієнти, спосіб приготування і багато іншого;  

• робити і оплачувати замовлення одним кліком, коли це зручно відвідувачу 

ресторану, кафе;  

• скрасити час очікування замовлення захоплюючими іграми та іншими 

інтерактивними розвагами;  

• вибрати мову спілкування (багатомовна підтримка); 

• отримати привітання з Новим роком, днем народження або будь-яким іншим святом;  

• отримати засіб зворотного зв'язку з керівництвом закладу у вигляді простої і зручної 

інтерактивної анкети. 

 Унікальні переваги електронного меню для ресторану або кафе полягають в 

наступному:  

1. Збільшення середнього рахунку в кафе або ресторані.  

2. Зростання відвідуваності закладу. 

3. Підвищення впізнавання бренду, торгової марки ресторану або кафе.  

4. Зменшення навантаження на персонал закладу, обсягу паперової роботи і витрат на 

адміністрування. 

 Електронне меню дозволяє в будь-який момент додати або видалити з асортименту 

будь-яку страву або напій, в результаті клієнт ніколи не почує, що з певних причин сьогодні 

немає можливості приготувати цю страву. Ресторану більше не доведеться витрачати час і 

гроші на дорогі послуги дизайнерів і друкарень кожен раз, коли треба доповнити або 

видозмінити меню. Система електронного меню надає унікальну можливість самостійно 

змінити налаштування системи, в тому числі дизайн і елементи візуалізації. Завдяки 

доступному і зрозумілому інтерфейсу для повної настройки eMenu досить базових знань 

звичайного користувача ПК.  
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Сучасне виробництво можна представити у вигляді складної системи, яка складається 

із чисельних структурних ланок, що формують виробничий процес та безпосередньо 

приймають участь у ньому. Саме забезпечення його існування та оптимальне управління 

може гарантувати прибуток підприємству, що в свою чергу є основною ціллю будь-якої 

комерційної діяльності. 

Саме тому незалежно від обставин часу, місця або виду діяльності - управління 

виробництвом є основним та одним із найцінніших ресурсів організації, що має прямий 

вплив на фінансовий результат.  

Безпосередньо управління виробництвом здійснюється на основі планування 

(визначення мети), організації робіт, координації, мотивації праці, контролю за виконанням 

рішень і регулювання ходу виробництва. У більш розгорнутому вигляді процес управління 

виробництвом можна представити як сукупність послідовних дій управлінського персоналу 

щодо визначення цілей для об'єктів управління та їх фактичного стану на основі реєстрації та 

обробки відповідної інформації, формування та затвердження (прийняття рішень) 

економічно обґрунтованих виробничих програм і оперативних завдань [1]. 

Одним із найбільш очевидних способів вдосконалення виробничого процесу є 

автоматизація виробництва, яка продиктована сучасними умовами, зростанням рівня НТП, 

розвитком науки, появою нових технічних рішень та програмних забезпечень, але важливо 

пам’ятати, що виробництво – це складна система, тому яким би ефективним не було 

впровадження автоматизації, потрібен перш за все комплексний аналіз таких елементів 

управління виробництва : структури та організації виробництва з кадровою політикою 

виходячи з характеру продукції (послуг); інформаційного менеджменту; системи управління 

виробничими запасами і ресурсами.  

Окрім автоматизації, до основних напрямків удосконалення системи менеджменту 

підприємством можна віднести: вдосконалення організаційної структури управління; 

покращення організації менеджменту і бізнесу через удосконалення системи планування 

підприємства, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства; 

оптимізація економічного управління виробничими ресурсами і запасами; удосконалення 

ефективності управління інноваційними процесами , а саме головне це покращення якості 

продукції, яка виробляється підприємством. 

Для вдосконалення організаційної структури управління підприємством треба 

насамперед встановити  оптимальну чисельність та структуру управлінського апарату, 

безпосередню чисельність працівників виробничих підрозділів за встановленими 

нормативами та реальними потребами підприємства, враховуючи сучасні ринкові умови. 

Для покращення системи планування, обліку і контролю за основними показниками 

діяльності організації можна запровадити ефективну систему внутрішнього контролю, 

різноманітність обчислювальної техніки, розвинути комп’ютерні мережі зв’язку, 

застосовувати сучасні програмні засоби, а саме: інформаційні технології управління. 

Мінливість сучасного світу, нестабільність національної економіки та високий 

розвиток технологій у світі диктують свої умови існування для вітчизняних організацій, тому 

одним із способів бути конкурентоспроможним  підприємством є вдосконалення управління 
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виробництвом, що забезпечить ефективну та ритмічну роботу, досягнення економії не тільки 

матеріалів, але й живої праці. 
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У ХХІ столітті відбувається багато кризових явищ у сферах фінансів, здоров’я 

(пандемія коронавірусу), політичні та воєнні конфлікти, а також нафтова криза. Частота 

кризових явищ підвищується через пришвидшення темпів розвитку світу, а це, в свою чергу, 

відображається на діяльності бізнесу.  

Сучасний стан рівня прибутковості вітчизняних підприємств у розрізі видів діяльності 

наведено в табл. 1 

Таблиця 1. Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств за 2019-2020 рр, 

% [1] 

Вид діяльності 1 кв 

2019 р 

2 кв 

2019 р 

3 кв 

2019 р 

4 кв 

2019 р 

1 кв 

2020 

Сільське, лісове та рибне господарство  0,3 -2,9 -0,1 83,5 -5,6 

Промисловість 4,7 5,7 9,5 -3,1 -8,5 

Будівництво 3,7 0,7 6,8 2,5 -3,3 

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів  

13,4 19,9 28,4 6,6 -9,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

-1,5 -0,5 6,7 1,1 -21,2 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

7,7 16,7 36,5 -24,1 -34 

Інформація та телекомунікації 17,9 17,3 20,6 -8,3 -1,4 

Фінансова та страхова діяльність 16,3 8,1 10,3 -0,8 13,6 

Операції з нерухомим майном 21,7 35,5 57 0,2 -46,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 23,4 16,5 4,1 21,8 1,8 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

5,4 4,6 8,6 16,6 -10,2 

Освіта -0,3 -1,5 -0,3 23,7 -19,5 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

4 2,2 9,2 -7,1 -9,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -5,3 -30,5 77 -12,7 -39,8 

Надання інших видів послуг 0 -0,6 47,1 -17,2 -1,2 

Усього  7 7 11,3 5,6 -9,5 

 

З табл.1 можна побачити динаміку різкого зниження рентабельності всієї діяльності 

підприємств в 1 кварталі 2020 року. В першу чергу, це пов’язано з наслідками COVID-19 та 

введенням карантинних обмежень у державі. Найбільше постраждали такі галузі : 

1. Транспорт, поштова та кур’єрська діяльність – збиток у 1 кварталі 2020 р склав 

близько 21, 2 %. Однак протягом 2019 року підприємства працювали з невеликою середньою 

рентабельністю. Також з аналізу таблиці видно, що найбільше збитків понесли підприємства 
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саме в транспортній сфері. Така тенденція буде відслідковуватися і протягом наступних 

років. 

2. Тимчасове розміщення й організація харчування – на останню звітну дату рівень 

рентабельності склав 34 %. Якщо порівнювати із 2019 роком, то за останній квартал він 

склав 24,1 %. На причину такого спаду вплинула сезонність роботи деяких підприємств. 

Однак 1 квартал 2020 року показує явну динаміку до збільшення збитковості. На це 

вплинули зменшення внутрішньої міграції населення між областями, а це відміна 

відряджень, туристичних поїздок. Карантинні обмеження вплинули і на заклади харчування, 

оскільки лише частина з них змогла продовжити роботу в режимі доставки. 

3. З аналізу усіх видів діяльності найбільший збиток склали операції з нерухомим 

майном – 46,1 %. Помітно, що ця галузь була достатньо прибутковою. Якщо порівнювати і 

2019 рік, то її рентабельність за 1-3 квартал склали 21-57 %. Такий рівень збитковості 

пояснюється тим, що населення припинило вкладати кошти в купівлю нерухомості, оренду 

землі. Під час карантину більшість орендодавців  позбулися своїх постійнних клієнтів, не 

знайшовши заміни. 

Однак з аналізу рівня рентабельності підприємств можна також побачити, що є галузі, 

які майже не постраждали від пандемії. У сфері фінансів та страховій діяльності можна 

помітити стабільність рівня прибутковості. Така ситуація випливає конкретно з того, що 

населення переключилося з активної споживацької плозиції на більш ощадливу, а все через 

запровадження карантинних обмежень. Населення припинило витрачати кошти на 

відпочинок, далекі поїздки. Більшість з них перестали інвестувати свої кошти в нерухомість, 

а просто залишали їх на банківських рахунках. 

На підприємства страхової діяльності не вплинули карантинні заходи. Це пов’язано з 

тим, що клієнти менше користуються авто, більшість перебувають вдома на віддаленній 

роботі, а тому дохідна частина бізнесу залишається стабільною, оскільки оплати за 

страховими договорами продовжуються. Однак видаткова частина скоротилася через 

зниження активності населення. 

Передумовою розрахунку показників рентабельності (збитковості), безумовно, є 

абсолютне значення фінансового результату. Динаміка часток прибуткових та збиткових 

великих і середніх підприємств в Україні у 2019-2020 рр. наведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка часток прибуткових та збиткових великих і середніх підприємств в 

Україні у 2019-2020 рр [2] 
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З графіка помітна чітка динаміка, що чистий прибуток і збиток за 2019 рік є 

стабільним. Значних коливань не було. Відсоток компаній, що досягли прибутку склав 74 %, 

а відповідно збиток 26 %. Тому можна зробити висновок, що за 2019 рік ніяких 

кардинальних змін на підприємствах не відбувалися і вплив зовнішніх факторів був 

обмеженим.  

А вже на початку 2020 року ситуація з пандемією яскраво відобразилася на економіку 

та роботу бізнесу в цілому. З рис. видно, що прибутковість у фірм склав 58, 5 %, а 

збитковість 41,5 %. Така різка зміна пов’язана із коронавірусом та його карантинними 

мірами. Серйозні проблеми для кожного підприємства припали саме на квітень 2020 року 

[3].  

Підсумовуючи все сказане, можна дійти того, що ситуація з пандемією сильно 

вплинула на прибутковість більшості вітчизняних підприємств. Для того, щоб підвищити 

рентабельність підприємств варто збільшувати свої продажі, поліпшити властивості своєї 

продукції, а це допоможе залучити нових споживачів та стати більш 

конкурентноспроможною фірмою на ринку. 
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Управління персоналом підприємства повинно включати в коло своєї компетенції 

безліч питання, до яких входить і вивчення соціально-психологічного клімату в організації. 

Вивчаючи особливості соціально-психологічного клімату важливо описати усі типи 

стосунків та умов, характерних для даної групи, оскільки є можливість вивчити ситуацію 

всередині соціогрупи. Соціально-психологічний клімат такої організації створюється 

численними зовнішніми та внутрішніми факторами.  

 Кожна група існує в макросередовищі. Це середовище має великий простір для 

соціальної взаємодії. Кожна команда має свою систему взаємодії, і вона в ній живе, 

виконуючи свої функції. Крім того, макросередовище – це ще й аспекти економічного, 

державного устрою, суспільного ладу. Клімат у малій групі залежить від рівня розвитку 

держави, наявності значних соціальних інститутів, рівня  безробіття і ризику банкрутства. На 

формування клімату впливає матеріальний, духовний рівень прогресу суспільства, в якому 

утворилася група. На нього впливає ступінь культурного розвитку держави. Клімат також 

залежить від поінформованості громадськості. Крім того, серед макрофакторів, що 

пояснюють формування соціально-психологічного клімату в організації варто звернути увагу 

на партнерство з іншими соціогрупами. Кожна група в тій чи іншій мірі має багато зв'язків з 

певними асоціаціями, людьми, які споживають результати роботи організації. Ступінь 

впливу цього фактора залежить від ринкової економіки. Чим він стабільніший, чим сильніше 

впливає на суспільство, тим важливішим є зазначений фактор.  

Фактори мікросередовища також мають вплив  на формування соціально-

психологічного клімату в організація. Адже – це сфера безперервної повсякденної діяльності 

людей, які входять до організації. Це матеріальні та духовні умови, які супроводжують 

повсякденну працю людини. На макрорівні бажання людина не завжди відповідає 

очікуванням. 

Потреба в управлінні соціально-психологічним кліматом в організації є результатом 

того, що саме цей аспект значною мірою визначає, наскільки вільно володіє персоналом 

компанія. Прийнято говорити про три аспекти, що визначають кліматичні зони.  

Перша стосується групового клімату, тобто визначає здатність індивідів виконувати 

спільні завдання, які стоять перед групою в цілому. Така атмосфера є результатом 

особистого прикладу керівників, які захоплені своєю роботою, а також дотримання всіх 

важливих норм і правил поведінки. 

 Друга зона вказує на моральний клімат. Це залежить від цінностей, які домінують у 

команді. Цей клімат суворо локальний і притаманний певним групам.  

Третя зона – це клімат, який виникає між людьми, які регулярно взаємодіють під час 

роботи в групі.  

При дослідженні соціально-психологічного клімату в організації, відповідальний за 

нього управлінський персонал,  повинен враховувати структурні особливості цього явища. 

Якщо в колективі склалася нездорова ситуація, відбуваються часті звільнення співробітників, 
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знижується рівень продуктивності, швидше за все, психологічний клімат цього колективу 

нижче середнього. Слід зазначити, що максимально вразливі в колективі молодь та жінки, на 

них в більшій мірі впливає  поганий клімат. Рівень виконавчої дисципліни  на пряму  

залежить від настрою персоналу.  

Результати досліджень соціально-психологічного клімату в організації, показали, що 

слід враховувати різноманітні особливості цього явища. Неможливо скласти однозначне 

уявлення про домінуючий клімат у соціальній групі, тому сформулювати єдині й 

загальновживані підходи до вивчення цього явища поки не вдається. Сучасний підхід 

полягає у введені специфіки факторів, умов, за якими можна побачити динаміку зміни 

певних соціо-кліматичних умов. Плануючи працювати з  соціально-психологічним кліматом 

як явищем, керівництву слід  вивчати реальні труднощі, пов’язані з однією командою.  

Процес аналізу соціально-психологічного клімату колективу в організації потребує 

визначення структури клімату та форм його прояву, нюансів впливу клімату на аспекти 

життя групи,її  окремих членів. Необхідно враховувати не тільки специфіку, а й форми 

впливу клімату. Зокрема, про стосунки можна судити через відносини, взаємні дії, вплив 

людей один на одного. Вони враховують прояви стосунків, процесів пізнання і прийняття, 

що панують в колективі. Усі ці форми є нюансами здійснення соціо-культурної діяльності. 

Завдяки їм - співпраця і неприязнь, змагання і розуміння між учасниками групи  стають 

реальними.   

Соціально-психологічний клімат в будь-якій організації є результатом взаємодії 

ключових факторів. До них входять соціальні відносини, через них взаємовідносини між 

людьми розкриваються в аспектах економіки, політики, етики та права. Такі соціальні 

стосунки характерні для індивідів, об’єднаних у групу, і завжди впливають на клімат у 

цілому.  

Важливу роль в визначенні соціально-психологічного клімату відіграє розвиток 

міжособистісних стосунків. Вони пов’язані з соціальними, психологічними формами, які 

реалізують ці відносини в суспільстві через взаємодію та колективну працю. Багато в чому 

характер таких відносин залежить від функцій колективу та умов його взаємодії. 

Міжособистісні відносини стосуються не тільки виробництва, а й умов життя. Особливо 

вони  характерні для сімейних співробітників. Певні нюанси взаємодії виникають і 

реалізуються через систему відносин і взаємин у колективі. Такі відносини встановлюються 

в офіційному порядку через структуру посад, які займає адміністрація групи. Така 

консолідація дозволяє коригувати параметри контролю, стягнень, заохочень,  а також 

відстежувати окремі дії  учасників групи. Офіційно-рольова система є результатом ієрархії 

адміністративних прав, піраміди обов'язків, властивих різним посадам і їх співробітникам.  

Зазвичай у колективі виникають міжособистісні відносини.  Такі відносини можуть 

носити як  формальний та і не формальний характер. Неформальні відносини частіше всього 

виникають спонтанно і не визначаються умовами та нормами управління групою або мало 

залежать від них. Вони виникають через певні  індивідуальні схильностями. Важливим 

аспектом аналізу цього явища є визначення співвідношення неформальних та  формальних 

відносин.  

 Позитивні неформальні стосунки між членами команди добре впливають на 

відносини в цілому, оскільки клімат багато в чому залежить від емоційного стану всіх 

учасників. Це визначається діючими етичними нормами, мораллю, спілкуванням членів 

групи та їх взаємодією.  

Враховуючи перераховані вище фактори, які впливають на соціально-психологічний 

клімат організації, маючи уявлення про їх прояви, його можна охарактеризувати як певне 

сукупне явище, що охоплює декілька аспектів. Кліматичні умови реалізуються через підхід 

до роботи, самопочуття людини, яка бере участь у групі. Часто це пов'язано з його 

потенціалом та бажанням, умовами та можливостями їх реалізації. Клімат створюють 

фактори, пов’язані зі ставленням керівництва до людей. Він з'являється в результаті 

командної роботи людей, стає помітним при аналізі колективних результатів, методів і дій 
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окремих учасників. Для аналізу соціально-психологічного клімату необхідно визначити 

поведінкові особливості, манери, специфіку спілкування та деякі суб’єктивні форми 

демонстрації впливу клімату на групу.  

Як же створити сприятливе певне соціальне середовище? Соціально-психологічний 

клімат в організації залежить від багатьох факторів, у тому числі групових. Це -   

згуртованість групи та її схильність до конфліктів, здатність людей взаємодіяти, їх 

відповідність, єдність переконань. Кожна форма є віддзеркаленням стосунків між людьми 

При дослідженні особливостей соціально-психологічного  клімату необхідно  визначити 

наскільки впливають неформальні стосунки в офіційних структурах, відносини між 

керівниками, головними спеціалістами та їх заступниками на роботу колективу. Необхідно 

кількісно визначити  розміри спільної роботи, наскільки інтенсивно взаємодіють члени 

групи, яка внутрішня диференціація ролей, чи існують зони комфорту, які взаємодії 

викликають конфлікти.  

Аналіз соціально-психологічного клімату включає складання прогнозу стабільності, 

визначення особистісних параметрів управлінського персоналу, відносин між керівниками. 

Управління соціально-психологічним кліматом організації вимагає детального аналізу 

нюансів взаємовідносин між групами, оскільки структура такої взаємодії впливає на 

внутрішній клімат. Адже, можуть виникати конфлікти між групами всередині організації або 

між кількома організаціями. В рамках визначення методів управління необхідно вивчати 

мотиви, визначати зони конфлікту та більш детально працювати з ними.  Важливо 

проаналізувати, наскільки сильно впливає взаємодія менеджерів на клімат у групі. 

Вважається, що управлінські відносини можуть змінити психологічну ситуацію в 

суспільстві. Це впливає на взаємну інтелектуальну роботу та спілкування персоналу. Не 

менш важливо створити узагальнену схему та визначити ключові параметри напруженості 

стосунків в організації.  

Соціально-психологічний клімат - це інтеграл приватних групових станів. Він не 

виникає спонтанно, а є результатом зусиль багатьох людей – керівників  та членів групи.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

                                                                                         Пономаренко Оксана Василівна 

                                                                                          викладач української мови 
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Актуальність теми  полягає в реалізації завдань формувати конкурентоздатну, 

компетентну особистість учня. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних 

знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію в суспільстві з метою 

практичного використання здобутих знань.  На сучасному етапі модернізація навчально-

виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка 

спроможна повноцінно реалізуватись у житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, 

розуміти суть речей, аналізувати ідеї, шукати потрібну інформацію. Особистістю людина 

стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце 

належить мові 

Вивчення української мови в ПТНЗ передбачає реалізацію трьох основних завдань: 

1. Повторити й поглибити знання здобувачів освіти з української мови, навчити  

використовувати їх на практиці;  

2. Розвивати мислення, творчі здібності та вміння;  

3.Виховувати національно свідому особистість.     

Як відомо, уся діяльність дитини складається з окремих послідовних операцій. 

Спочатку здобувач освіти сприймає інформацію, а далі мислить на її підставі. При цьому 

дуже важлива зацікавленість цим процесом, адже всі ці операції взаємопов’язані між собою. 

Тому викладач має спрямувати всі свої творчі зусилля на створення системи активних 

методів навчання, які будуть спрямовані на активізацію мотивації здобувачів освіти на 

навчання. 

Активні методи навчання- це такі методи, які забезпечують засвоєння інформації в 

активній діяльності. Тому до них можна віднести ігрові завдання та інтерактивні технології 

навчання. Психологічний стан здобувача освіти в процесі пізнавальної діяльності, його 

зацікавленість, розуміння мотивації в навчанні залежать від тієї активності, яку він проявляє 

на уроці. 

Робота над даною проблемою, її впровадження у власний педагогічний досвід дали 

змогу переконатись в тому, що поряд з пояснювально-ілюстративними прийомами викладач 

повинен застосовувати нові ,особистісно зорієнтовані, в яких посилено творчий компонент. 

Тільки в цьому випадку здобувачі освіти під керівництвом викладача здобувають дійсно 

необхідні знання, уміння, навички. 

Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках 

української мови, побачила, що завдяки таким технологіям здобувачі освіти вчаться 

критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими. 

Треба зазначити, що використання інтерактивних методів навчання не є  для 

викладача самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.  

Інтерактивну технологію «Метод ПРЕС» застосовую, якщо здобувачам освіти треба 

довести або обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на запитання за схемою:    Я 

вважаю…Тому що…Отже…Цю технологію можна застосовувати й під час підсумків уроку, 

коли перед здобувачами освіти стоїть запитання: Чого не вдалось досягти на уроці? Що було 

особливо вдалим? 

На етапі формування вмінь і навичок доцільно використовувати інтерактивну 

технологію «Займи позицію».  Наприклад, при вивченні теми «Складні випадки написання 

прикметників» кожен здобувач освіти витягає аркуш з надрукованим на ньому 
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прикметником, переважно професійного змісту. На дошці аркуші з написами «разом», 

«окремо», «через дефіс». Кожен учасник повинен підійти до відповідного аркуша, назвати 

свій прикметник та обґрунтувати свій вибір. 

Використовуючи на уроках ці та інші технології, дуже скоро можна побачити певний 

результат: здобувачі освіти не тільки засвоюють знання, а й навчаються їх застосовувати, 

аналізувати, оцінювати. Тобто така робота сприяє високому рівню активності здобувачів 

освіти, що є результатом того, що головним джерелом мотивації навчання є інтерес самих 

дітей. 

Викладачеві використання таких технологій дає змогу розв’язувати ряд завдань: 

пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати погоджуватися з 

його думкою, розвивати критичне мислення здобувачів освіти, навчити бачити помилки або 

логічні порушення у твердженнях інших здобувачів освіти, уміти аргументувати свої думки, 

змінювати, якщо вони помилкові. 

Також велику допомогу викладачеві в підвищенні пізнавальної діяльності надають 

лінгвістичні ігри. Вони в поєднанні з іншими формами роботи сприяють глибшому 

засвоєнню знань, індивідуалізації навчання, визначенню рівня сформованості вмінь і 

навичок здобувачів освіти, розвивають пам’ять, увагу, уміння аналізувати, порівнювати 

мовні явища. До того ж, лінгвістичні ігри певною мірою активізують. 

Крім того, використання ігрових завдань сприяє розвитку мислячої особистості. По-

перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять здобувача освіти перед 

необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати 

мовні факти, співставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності, увагу, 

ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію 

навчання. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, здобувач освіти 

отримує задоволення, упевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію 

особистості. 

Досягненню вищеназваних завдань і цілей сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: 

кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, ребус, лінгвістична 

задача, «Сходи», «Перехрестя», «Спіймай помилку», «Найрозумніший», «Мовна дуель», 

«Хто швидше», «Лінгвоестафета» тощо. 

Інтерактивні методи навчання дають можливість скомпонувати низку цікавих, раніше 

чужих здобувачам освіти, правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; 

ми всі- партнери; кажи чітко, зрозуміло, красиво; вислухав- висловився- вислухав; наводь 

тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль. 

 «Легке» за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для викладача. Треба 

постійно контролювати процес, досягнення поставлених цілей, у випадку невдач переглядати 

стратегію й тактику роботи, шукати й виправляти недоліки. 

У впровадженні інтерактивних технологій існує низка типових проблем, з якими 

стикається велика частина здобувачів освіти. Головною проблемою є те , що учень часто не  

має власної думки або  боїться висловити її відкрито. Часто здобувачі освіти не вміють 

слухати інших, об’єктивно оцінювати їхню думку, іти на компроміс. Дітям важко бути 

мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. Нерідко виникають труднощі й у малих 

групах: лідери намагаються «тягнути» групу, а слабкіші учні відразу стають пасивними. 

Але за умови вмілого впровадження, інтерактивні методи навчання дозволяють 

залучити до роботи всіх здобувачів освіти, сприяють виробленню соціально важливих 

навичок роботи в колективі, взаємодії з колективом, навичок проведення чи підтримки 

дискусії, обговорення запропонованих тем. 

Тільки впроваджуючи інтерактивні методи навчання, як стверджують кваліфіковані 

педагоги, здобувачі освіти набуватимуть культури дискусії, вироблятимуть в собі вміння 

приймати рішення; покращать уміння спілкуватись. 

Але треба зауважити, що використання інтерактивних методів навчання накладає вето 

на позицію « я – викладач, а ви- учні». Поділ на касти залишився в минулому, а сьогодні 
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нами керує взаємонавчання- педагога в учнів, учнів у педагога. Адже рівень кваліфікованості 

педагога залежить від рівня освіченості його учнів. 
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Криптовалюти – новий вид електронних грошей, що швидко набирає популярності. 

Криптовалюти не так давно увійшли в активне використання, багато вчених відзначають, що 

саме за цим видом грошей - майбутнє . 

Роком зародження криптовалют прийнято вважати 2009 рік, коли особа чи об’єднання 

осіб під псевдонімом «Сатосі Накамото» заснувала свою платіжну систему Bitcoin. Вона 

використовувала метод захисту Proof-of-work і мала відкритий вихідний код, який був 

використаний для створення різноманітних форків біткоїна. Форки - це ті платіжні системи, 

які побудовані на базі біткоїна, і здебільшого є його копіями, але мають деякі особливості, 

що надають їм перевагу перед біткоїном (наприклад, швидкість оброблення запиту, комісія, 

максимальний поріг емісії). Деякі форки були створені зі спекулятивною метою й 

особливого поширення не набули [1]. 

Сьогодні існує дуже велика кількість криптовалют. Ринок криптовалют (або 

«віртуальних» чи «електронних» грошей) успішно функціонує і дає можливість 

проаналізувати динаміку вартості, попиту та пропозиції близько 90-100 різних криптовалют. 

Серед найбільших за обсягом капіталізації криптовалют такі, як: Bitcoin, Ethereum, Ethereum 

Classic, Dash, Ripple, Monero, Litecoin, NEM, Augur, MaidSafeCoin та інші. 

Найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою є біткоін (Bitcoin). До 2013 року 

майже всі інші криптовалюти були засновані на його основі. Програмний код біткоїна 

працює таким чином, що алгоритм поступово ускладнюється й потребує більш потужного 

обладнання, а загальний обсяг емісії обмежений. Максимальна кількість монет, які можуть 

бути емітовані – 21 мільйон [2]. 

У 2014 р. НБУ у своєму документі «Роз'яснення щодо правомірності використання в 

Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin» зробив першу спробу визначити 

правовий статус, який був прирівняний до грошового сурогату, але вже у 2018 р. НБУ 

дійшов висновку, що криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом, залишивши 

біткоїн у сірій зоні українського законодавства.  

Головна проблема регулювання крипторинку -  ідеологічна. Криптовалюта  і 

регуляція  речі взаємовиключні, як планова економіка і капіталізм. Адже, цінність крипти 

полягає саме в можливості здійснювати анонімні транзакції без посередників і податкової 

звітності. За задумом творця (або творців) біткоїна, децентралізований блокчейн-сервіс має 

значно здешевити процес переказу коштів. Але, стати альтернативою традиційній фінансовій 

системі криптовалюта поки не змогла. Одні вважають її звичайним платіжним засобом, другі 

- цінними паперами, треті - товаром. У першому офіційному зверненні щодо крипти НБУ 

України назвав біткоїн грошовим сурогатом. Пізніше заявив, що ні грошовими коштами, ні 

цінними паперами, ні грошовими сурогатами криптовалюта не є [3]. 

8 вересня 2021 року Верховна рада України ухвалила закон, що легалізує ринок 

криптовалют в Україні. Ініціативу підтримали 276 депутатів, проти висловилися шість 

парламентаріїв, 71 особа утрималася. Після набуття чинності закон застосовуватиметься до 

правовідносин, що виникають у зв'язку із обігом віртуальних активів в Україні. Він 

визначатиме права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, принципи державної 

політики у сфері обігу віртуальних активів . 
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Автори законопроекту вважають, що його реалізація сприятиме забезпеченню 

відкритості та прозорості умов угод, що укладаються на ринку віртуальних активів, та 

запобіганню зловживанням на цьому ринку. Крім того, закон сприятиме розвитку 

інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпеченню його відкритості та ефективності. 

За словами міністра цифрової політики Михайла Федорова, ринок віртуальних активів 

– це додаткова точка зростання цифрової економіки в Україні. Україна посіла перше місце за 

відсотком населення, яке володіє криптовалютою - 12,7% (порядку у 5,6 млн. українців 

помічена криптовалюта). Такі дані за підсумками 2020 року навели аналітики платіжної 

платформи Triple A на початку жовтня 2021-го [4].  

За даними «CoinMarketCap» сьогодні в світі існує  7800 криптовалют. 

 

Таблиця 1. Рейтинг криптовалют в Україні станом на 2021 р. 

 

Назва Ринкова 

капіталізація 

Вартість Обсяг  ( 24 h ) Зміна, % (1 h ) 

Bitcoin 1 153 806 406 016$ 61184.4$ $40 836 751 648 0,20% 

Ethereum 513 598 414 703$ 4347.98$ $24 358 302 048 0,05% 

Binance 

Coin 

84 876 303 094,00 $ 505,89 $ $2 428 186 847 0,60% 

Tether 70 932 110 814$ 1$ $97 853 154 170 0,06% 

Cardano 64 417 329 110,00 $ 2,01 $ $3 405 302 600 0,09% 

Джерело: [5] 

 

Однією з головних переваг цієї валюти є те, що вона захищена від інфляції, оскільки 

процедура емісії запрограмована на зменшення кількості віртуальних грошей в обороті. 

Сьогодні планується «видобути» всього 21 млн. одиниць цієї криптовалюти, однак даний 

показник можуть й переглянути. Розраховано, що таку кількість біткоінів планується 

генерувати до 2033. 

На рис. 1 відображена динаміка коливання курсу bitcoin. 

 
Рис.1 – Динаміка курсу долара до bitcoin протягом 2015-2021 рр. 

 

Аналізуючи дані рис.1 можна зробити висновок,  що коливання  з 2015 – 2017 рр. – 

незначне, з 2017-2020 рр. – поступое , а інколи – різке , а з 2020 р – дуже різке , та досягає 61 

286,16 $. На закритті торгів електронної біржі Kraken в четвер біткоін коштував 1,268 

доларів, а одна тройська унція золота – 1,233 доларів, – передає УНН. Економісти 

пов’язують здорожчання біткоінів із підвищенням попиту на криптовалюту в Китаї, хоча 

влада країни цього року обмежила її використання через побоювання, що біткоіни можуть 

використовуватися як канал для виведення грошей з країни. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що перевагами криптовалют є відсутність 

зовнішнього чи внутрішнього адміністратора, анонімність, можливість для інвестування, 

відносна надійність, неопосередкованість, незалежність від політичної ситуації, 

оперативність, спрощення транскордонних платежів, доступ малого та середнього бізнесу до 

міжнародних ринків збуту, можливість трейдерам заробляти на біржах криптовалют. Проте, 

незважаючи на інституціональну невизначеність, у 2017 р. Україна впевнено увійшла до 

числа країн-лідерів із використання криптовалют.  
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Economic sciences 

 

ГРОШІ - ЦЕ БЛИСКУЧА І ПРОСТА АФЕРА ДЛЯ ПОНЕВОЛЕННЯ ЛЮДСТВА 

 

Пуляєва К.М. 

I кваліфікаційна категорія, 

викладач спеціальних дисциплін, 

ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» 

 

Філософія рабства добре розвинена нашій планеті. Люди поневолювали один одного в 

історії цивілізації. Але щоб людей поневоляти фізично, їм необхідно надати житло, їжу та 

одяг. Завдяки введенню грошей як інструмент поневолення, людям необхідно працювати, 

щоб годувати себе, одягатися і мати дах над головою. Щоб все це мати, людям потрібні такі 

речі, які називаються грошима, які контролюються та надаються тими, хто перебуває нагорі. 

Більшість людей помилково вважають, що гроші є наслідком еволюції людини та 

тисяч років бартеру та торгівлі. Хоча це може бути важко для деяких людей, але це 

неправильне припущення. Ретельне вивчення нашої історії людства дуже ясно показує, що 

гроші були введені нещодавно невеликою групою королівських політичних еліт як вищий 

інструмент поневолення мас. З самого першого запровадження грошей ця невелика група 

дуже впливових людей контролювала друк та постачання грошей і таким чином 

контролювала діяльність на планеті.  

Нами керують через гроші. Наші моральні цінності та чесність приносяться в жертву 

через жадібність до грошей. Жадібність височить до рівня чесноти. Найжорстокіші і 

найжадібніші до грошей, потрапляють на вершину соціальної піраміди.  

Усі великі банки у світі належать та контролюються 150 банківськими сім'ями, 

очолюваними Ротшильдами. Вони контролюють весь процес створення, друку та постачання 

грошей по всьому світу.  

Вся банківська система та галузі, що її підтримують, засновані на незаконній, 

експлуататорській та корумпованій основі. Це найбільший акт злочинного обману, коли-

небудь скоєного проти людства. Банки порушують закон без будь-яких докорів совісті 

щодня,  без будь-якої юридичної законності, руйнуючи життя мільйонів довірливих людей. 

Ми повинні розуміти, що цей тиск проти людства — це абсолютний контроль над 

людьми. Той, хто контролює гроші, контролює світ. 

Вищий рівень життя вимагає життя від серця та зв'язку з Джерелом, тому гроші 

стають застарілими.  

Існує лише природний закон, який свідчить: «Не зашкодь жодній іншій розумній 

істоті». 
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Historical sciences 

 

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДОНБАСІ В 1953-1964 РОКАХ 

 

Рибалка П.С.  

здобувач вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Освіченість народу є однією з пріоритетів розвитку будь-якої країни. Вища освіта – це 

важливе джерело для формування еліти держави у політичній, науковій, культурній та інших 

сферах. Тому у даній роботі розглянуто розвиток вищої освіти в Донбасі в роки хрущовської 

відлиги (1953-1964 роки) та вплив радянської політики на неї. Вивчення даної наукової 

проблеми може сприяти формулюванню висновків щодо підвищення ефективності розвитку 

вищої освіти в Донецькому краї сьогодні, дозволяє краще зрозуміти витоки проблем в 

контексті гібридної загрози на Сході України. 

До вивчення розвитку вищої освіти в Україні і Донбасі, зокрема, зверталися такі 

дослідники та дослідниці, як О. Стяжкіна [6], О. Сергійчук [7], Є. Проценко [5] та ін. При 

написанні тез були використані усноісторичні  джерела (спогади української інтелігенції 

Донеччини) та застосовано методологію роботи з ними. 

В 1950-1960-ті роки в Донбасі продовжувала формуватися структура вищих 

навчальних закладів. Так, з’явилися нові інститути: Горлівський державний педагогічний 

інститут іноземних мов (на базі переведеного Білоцерківського учительського інституту 

іноземних мов), Ворошиловський медичний, Краматорський вечірній індустріальний 

інститут. Донецький педагогічний інститут в 1965 р. отримав статус університету тощо [3, 

с. 62]. 

Услід за дослідниками культурних процесів e Донбасі, варто звернути увагу на такі 

аспекти розвитку вищої освіти в регіоні: 

Перший аспект – це формування майбутніх кваліфікованих робітників та наукова 

діяльність. Виші, згідно поставлених владою задач (Донецький політехнічний, Луганський 

машинобудівний, Маріупольский металургійний), мали за головну мету підготовку 

кваліфікованих кадрів. Головний акцент робився на підготовці інженерно-технічних 

робітників. Функція з підготовки педагогічних кадрів була прерогативою Луганського, 

Горлівського, Слов’янського педінститутів. Луганський та Донецький медінститути готували 

медичні кадри. Спеціалістів у сільськогосподарській справі навчали в Луганському 

сільськогосподарському інституті. А два Виші готували кадри професійних воєнних – це 

були Луганське вище воєнно-авіаційне училище імені Пролетаріату Донбасу та Донецьке 

вище воєнно-політичне училище [6, с. 68].  

Як було зауважено вище, у 1965 році був відкритий Донецький державний 

університет на базі Донецького педагогічного інституту. Він став центром наукової 

діяльності та думки краю. В навчальному закладі викладали не тільки класичні дисципліни, а 

й біофізику, радіофізику, біохімію, фізичну хімію. Новий університет мав достатню кількість 

викладачів – 230. Серед них були: 4 – дійсні члени Академії наук, 11 – члени-кореспонденти, 

3 – професори та доктори наук [6, с. 69].  

На той час радянський уряд ліквідував грань, яка відділяла звичайний виш та 

університет. Автономія факультетів, незалежність ректора від уряду фактично зникли. Це 

призвело до того, що на комплектацію викладацького складу значний вплив мали партійні 

структури [6, с 69–70]. 

Другий аспект, який хотілося б озвучити, це роль «Закону про школу» СРСР 

(1958 р.) [1] та відповідний закон Української РСР 1959 р. на розвиток і розбудову вищої 

освіти [2].   
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В 60-ті роки виші Донбасу, згідно положень «Закону про школу» 1958 р., будували 

освітню діяльність таким чином, щоб студенти вищих учбових закладів одночасно 

отримували робочу спеціальність і відповідний досвід [6, с. 71].  

Позитивний момент цього почину полягав у знайомстві з практикою, вивченням 

«…прикладных моментов будущей специальности», орієнтацією «на связь науки с трудовой 

деятельностью» [1]. Найбільш раціонально цей досвід запровадили педагогічні вузи 

(Слов’янський, Горлівський, Донецький, Луганський), де була введена безвідривна 

педагогічна практика для студентів других-третіх курсів [6, с. 71].  

Другим моментом виконання цього положення закону можна вважати те, що була 

перевага при зарахуванні до вузу для тих осіб, які вже мали стаж за спеціальністю. В 1961-

1962 рр. до Донецького політехнічного, Луганського машинобудівного, Жданівського 

металургійного, Горлівського педагогічного інститутів було прийнято 80% студентів, які 

мали стаж роботи [6, с. 71]. 

Третім аспектом розвитку вищої освіти у роки відлиги, на який варто звернути увагу, 

була переробка змісту курсів. На початку 60-тих років всі виші України проводили зміни 

змісту курсів гуманітарних наук, які були пов’язані з критикою культу особи Й. Сталіна. Ці 

зміні також відбулися й у вишах Донбасу. Але надалі демократичні перетворення 

відкочувалися назад. Вже на початку 60-тих років в системі вищої освіти Донбасу був 

зроблений акцент на ідеологізації та політизації, а також відбулося посилення державної 

опіки на всю діяльність вишів краю. В 1962-1963 рр. були переглянуті програми курсів в 

світі рішень з’їзду будівельників комунізму в листопаді 1961 р. [6, с. 72–73].  

Четвертим важливим аспектом розвитку вищої освіти у 1950-60-ті роки була мовна 

ситуація, знов-таки, пов’язана зі специфікою освітнього закону 1958 р. На той час 

радянський уряд проводив політику русифікації у вищих навчальних закладах. Протягом 

другої половини 50-х та першої половини 60-х років відбувався інтенсивний процес 

русифікації вищої школи. У вишах викладання здебільшого велося російського мовою. Так, у 

Ворошиловградському й Сталінському педінститутах навіть на українських відділеннях усі 

предмети, окрім української мови і літератури, викладалися російською мовою [7, с. 4]. Як 

наслідок, почалися протести щодо ліквідації української мови викладання.  

Своє невдоволення щодо мовної політики в країні в листах до газет і журналів 

висловлювали представники української інтелігенції. Вони закликали боротися за 

функціонування української мови, за її культуру [9, с. 313].  

Також своє слово проти витіснення рідної мови прагнуло заявити студентство. Свою 

увагу проблемам української мови вже у період так званого застою приділяли українські 

правозахісні організації та нелегальні об’єднанння та групи. Їх невдоволення було 

відображено в програмних документах, а також в практичній діяльності. Все це було 

великим поштовхом до пробудження національної свідомості [10, с. 129-130]. Зокрема, 

вчитель з Дружківки, в подальшому – правозахисник Олекса Тихий писав листи до уряду, 

намагаючись привернути увагу до цієї проблеми. 

Стан мовної ситуації відображують джерела з життя і років вчителювання у Горлівці 

українського поета і правозахисника Василя Стуса. Він в 1954-1959 рр. навчався у 

Донецькому педінституті [8, с. 22].  

Як зазначає літературознавець, син Дмитро Стус, поет самотужки «…вивчив 

латинську мову. Добре знав німецьку <…> читав Гайне в ориґіналі, без словника. І на 

лекціях з німецької мови перекладав текст без словника, читав «з листа». Але відповідав 

тільки українською мовою» [8, с. 22].. Про стан української мови у вищій освіті Донецьку 

промовисто свідчить, зокрема, той факт, що викладачка Семерніна «прохала /…/ перекладати 

їй російською мовою Васин переклад…» [8, с. 22]. В студентському колі молодому Стусу 

доводилося стежити за тим, аби «не бовкнути чогось зайвого», проте, як свідчать дослідники, 

за п'ять років така «присутність» не мала для юнака фатальних наслідків» [8, с. 22].  

У середовищі вишів Донбасу, однак, українська еліта була, і вона сприяла 

формуванню самосвідомості наступних поколінь. Так, на долю і особистісне становлення і 
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Василя Стуса, і Івана Дзюби (спогади Орача і самого Дзюби) великий вплив мала їхня 

діяльність у літстудії при інституті під керівництвом викладача всесвітньої історії Тимофія 

Трифоновича Духовного, який користувався великим авторитетом серед студентів. «…сам 

факт існування цього замкнутого на собі україномовного літературного середовища допоміг 

Стусові швидше усвідомити власну інакшість і менш болісно реагувати на «нерозуміння» 

української окремими викладачами» [8, с. 22].  

Звернемося до спогадів українського поета родом з Донеччини Олега Комара, 

псевдонім Орач. В них він теж болісно відгукується про трагічний стан української мови в 

Донецьку та, зокрема, Донецькому педагогічному інституті, де він навчався разом із Василем 

Стусом. Він згадував: «Наскільки був зрусифікований тоді Донецьк, можна було судити по 

тому, що шкіл українських і тоді вже не було, в п’ятдесяті роки. Українському відділенню 

історично-філологічного факультету не було де в місті пройти практику. У нас хлопці 

роз’їжджалися по селах. Зросійщено все було настільки, що навіть історія України деякими 

викладачами викладалася російською мовою. Ви розумієте, як це було боляче нам, 

українцям» [4, с. 227].  

Також, в своїх спогадах він розказував, що його однокурсник Микола Раєцький 

постраждав від тиску системи. «Там був Микола Раєцький. Недавно від другого інфаркту 

помер на Вінниччині. Вчителював. А був би дослідником, науковцем. З інституту 

виключили, хоч навчався відмінно, за вплив на студентів. Мав великий вплив в національно-

виховному розумінні» [4, с. 227]. 

Літературознавець та шістдесятник Іван Дзюба у самвидавній праці 1965 р. 

«Інтернаціоналізм чи русифікація» показав, що під гаслом інтернаціоналізації відбувалася 

русифікація і нівелювання культур і мов інших національностей в СРСР. 

Отже, розвиток вищої освіти в Україні у 1953-1964 рр. мав як позитивні, так і 

негативні тенденції. Серед позитивних аспектів можна назвати зростання кількості нових 

інститутів та університетів, приділення великої уваги науковій діяльності та спроба 

пов’язати освіту з практичними життєвими потребами («посилення зв’язку школи із 

життям», «Закон про школу» 1958 р.). Однак були й негативні аспекти, які болісно 

відзначилися на діяльності вишів в Донбасі. Серед них: ліквідація автономії вищих закладів, 

посилення ідеологізації та політизації, що спричинило переробку програми курсів, і, 

найважливіший аспект – політика русифікації та позбавлення важливого статусу української 

мови в усіх галузях освіти. Це спричинило велике невдоволення студентів, представників 

інтелегенції. На захист рідної мови ставали шістдесятники та дисиденти Василь Стус, Іван 

Дзюба, Олекса Тихий, Олег Орач, Микола Раєцький та ін. 
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 В Україні триває реформування системи освіти. У новому законі України «Про 

освіту» зазначено, що «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 

держави.»      

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору. 

Оскільки більшість викладачів професійної підготовки у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти мають досвід роботи за професією і не мають педагогічної 

освіти, розвиток їхньої педагогічної майстерності можна забезпечити у процесі підвищення 

кваліфікації. Функція післядипломної педагогічної освіти, зокрема підвищення кваліфікації, 

полягає в забезпеченні навчальних закладів педагогічними кадрами, здатними ефективно 

виконувати професійну діяльність в умовах трансформації освітньої галузі. Її реалізація 

пов’язана з науковими розробками щодо створення інноваційного науково-освітнього 

простору в системі підвищення кваліфікації. Це потребує якісного ресурсного зростання й 

оновлення професійно-педагогічного потенціалу викладачів професійної школи, зокрема, 

шляхом їхнього творчого розвитку, вдосконалення методичної культури, підвищення рівня 

педагогічної майстерності. 

Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних 

педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, 

підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, 

управлінням педагогічним процесом. 

Актуальність проблеми. Вдосконалення педагогічної майстерності викладача має 

забезпечуватись високим професійно-кваліфікаційним рівнем майбутніх робітників, 

динамічністю навчального процесу, активністю учнів під час оволодіння професією. 

Успішне розв’язання поставлених перед професійно-технічними навчальними закладами 

(ПТНЗ) завдань значною мірою залежить від науково творчого потенціалу викладача 

Сутність проблеми. Формування інформаційно-технологічного суспільства, 

докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують 

підготовки педагога нової регенерації. Тому так важливо саме зараз переглянути підходи до 

навчання молодого покоління. Особливу увагу при цьому необхідно приділити 

інформатизації та реформуванню освіти, зокрема П(ПТ)О.  

 Основні завдання. Сьогодні залишається невирішеною низка проблем, що 

потребують ретельної уваги освітян всіх рівнів. Серед цих проблем слід особливо виділити 

важливість раціонального використання можливостей інноваційних педагогічних технологій 

у навчальному процесі; оновлення існуючих та розроблення нових особистісно-орієнтованих 
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дидактичних і методичних систем, які спрямовані на ефективне формування ключових 

компетентностей учнів; оновлення та розробку нового навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу у закладах П(ПТ)О, створення нового покоління навчальної літератури, 

створення можливостей для П(ПТ)О у їх рівному доступі до сучасних  інформаційних 

ресурсів 

1. Сутність поняття «педагогічна майстерність викладачів професійної 

підготовки».  

Конкурентоздатність національної системи освіти у європейському і світовому 

просторі має забезпечуватись високим професійно-кваліфікаційним рівнем викладачів, 

гнучкістю, динамічністю навчального процесу. 

У зв’язку з цим у процесі професійної підготовки зростає роль викладача, який 

здійснює передачу відповідних знань, умінь, навичок, створює сприятливу атмосферу 

навчання, взаєморозуміння і підтримки, сприяє формуванню духовного світу учнів. 

Зважаючи на це активізуються наукові пошуки в галузі теорії і практики підготовки 

викладачів професійної школи, підвищення рівня їхньої професійної майстерності. 

Педагогічний професіоналізм визначається за допомогою поняття «педагогічна 

майстерність», яке може розглядатися і як ідеал педагогічної діяльності, що спонукає 

педагогів до самовдосконалення, і як еталон, що містить оцінку ефективності педагогічної 

праці. Педагогічна майстерність полягає в тому, щоб відкрити перед кожною дитиною 

перспективи її розвитку, показати їй ті сфери, де вона може виявити себе, досягти 

найвагомішого успіху, щоб в цілому гармонія особистості ставала повноцінною, багатою, 

неповторною. 

З власного досвіду хочу зауважити, що педагогічна майстерність необхідна при роботі 

з учнями на уроках теоретичного навчання завжди зустрічаєшся з випадками, які можна 

вирішити маючи певні навики у педагогіці. 

Я викладач, який здобував свої теоретичні навики  в університеті та професіоналізм 

на виробництві тому в деяких ситуаціях на заняттях професійної підготовки не завжди 

вистачає виробничого хисту і стає в нагоді «викладацька  майстерність». Вирішення різних 

конфліктних ситуацій між дітьми, як на уроках так і в позаурочний час.  

Удосконаленню педагогічної майстерності викладача особливу вагу приділяв В. 

Сухомлинський. У його працях підкреслюється, що ще в школі потрібно формувати інтерес 

до професії вчителя, виховувати в учнів любов і повагу до неї, бажання присвятити своє 

життя педагогічній діяльності. Головною невичерпною проблемою В. Сухомлинський 

вважав удосконалення педагогічної майстерності на основі постійного духовного зростання 

вчителя, його знань і культури. Він стверджував, що в індивідуальній роботі з досвідченим 

педагогом завдання директора полягає в тому, щоб разом з ним (часто більше завдяки 

здібностям педагога, ніж директора) знайти ту сферу творчості, з якої починається подальше 

вдосконалення педагогічної майстерності. 

2. Інноваційні педагогічні технології. Класифікації інтерактивних методів 

навчання 

Останнім часом у професійній педагогіці набувають пріоритетного значення 

інноваційні педагогічні технології. Інноваційність їхня полягає у тому, що вони готують 

педагога до освітньої діяльності в інформаційному суспільстві, що трансформується нині у 

суспільство знань. Головною цінністю у цьому суспільстві є не знання, а людина як:  

1) носій і творець знань,  

2) як користувач і водночас ланка глобальної інформаційної мережі, що має 

транснаціональний, полікультурний характер і для спілкування в якій необхідно володіти 

мовою комп’ютерних технологій та іноземною мовою. 

Відповідно до цих нових реалій змінюються як самі учасники освітнього процесу, так 

і їхні педагогічні позиції та стосунки між ними. Ці стосунки стають паритетними і 

людиноцентричними: тобто їх метою є не просто оволодіння учнем і студентом певною 

системою знань та інформації, а задоволення потреби кожного з них у здобутті саме того 
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знання, яке є особистісно важливим для них, і в оволодінні способами його застосування 

(інакше кажучи, формування в них ключових та інструментальних компетентностей, які і є 

індикаторами якості сучасної освіти). 

Викладач професійної підготовки має відрізнятися сформованим методологічним 

мисленням, високою загальною та професійною культурою, володіти комплексом 

спеціальних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, здібностями створювати 

комфортну атмосферу навчання, взаєморозуміння і підтримки, сприяти духовному 

збагаченню особистості учнів. 

Застосування інноваційних педагогічних технологій забезпечить ефективність 

розвитку педагогічної майстерності викладачів П(ПТ)О в системі підвищення кваліфікації 

шляхом створення простору для постійної самоосвіти, розкриття творчого потенціалу, 

розвитку мотивації до свідомої самостійної діяльності з професійного та особистісного 

вдосконалення, підвищення рівня педагогічної майстерності. 
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Дистанційна освіта або дистанційне навчання – це галузь освіти, яка зосереджується 

на педагогіці, технологіях та навчальних системах, які ефективно включені у надання освіти 

студентам або школярам, які фізично не знаходяться на місці для отримання освіти. 

Натомість вчителі та студенти можуть спілкуватися асинхронно (у час, який вони обирають), 

обмінюючись друкованими або електронними засобами масової інформації, або за 

допомогою технологій, що дозволяють їм спілкуватися в режимі реального часу (синхронно) 

[1]. 

Це один із популярних освітніх підходів сучасності, який дозволяє здійснювати 

освітню діяльність шляхом усунення обмежень, пов'язаних з часом та простором, за 

допомогою різних освітніх методів та прийомів. Навчання онлайн має багато переваг, але 

існують деякі проблеми включаючи ефективне управління часом та відсутність соціальної 

взаємодії.  

Різним людям потрібні різні стратегії управління часом. Якщо це студент, він може 

вирішувати як розпоряджатися своїм часом інакше, ніж людина, яка працює. Якщо це 

візуальна особа, вона можете віддати перевагу кольоровому коду календаря, а не 

письмовому списку [2].  

На сьогоднішній день розроблено нескінченну кількість методів тайм-менеджменту, 

які значно полегшують і структурують ритм життя людини [3]. З цього випливає ще одна 

проблема, як саме обрати той метод, який підходить конкретній особі. Адже всі ми різні за 

своїми вподобаннями, пріоритетами і життєвими задачами. Отже постає вибір одного методу 

за багатьма критеріями, наприклад: кількість вільного часу на планування, складність методу 

для освоєння, тип задач які необхідно виконати, дедлайни, наявність спеціального ПО і т.д. 

Таким чином в рамках дослідження розглянуто та порівняно такі методи тайм-

менеджменту як метод Pomodoro, метод Хронометраж, матриця Ейзенхауера та метод 

ABCD.  

Перший метод – Pomodoro. Техніка Pomodoro виглядає майже нерозумною, оскільки 

вона заснована на перервах після 25 хвилин роботи. (Це називається технікою Pomodoro, 

тому що Сірілло використовував кухонний таймер у формі помідора, щоб визначити свій 

графік — pomodoro по-італійськи означає помідор) [4]. 

Основою техніки Pomodoro є встановлення таймера на 25 хвилин. Треба працювати 

виключно над одним завданням без перерв, поки таймер не спрацює. Коли задзвонить 

таймер, зробити невелику перерву і розслабитись. Потім повернутись до свого завдання, 

якщо його не завершили, знову встановивши таймер на 25 хвилин і повторивши процес. На 

кожні чотири помодори робити більшу перерву приблизно на 20 або 30 хвилин. 

Ще один метод – Матриця Ейзенхауера. Це структура продуктивності, визначення 

пріоритетів та управління часом, розроблена, щоб допомогти вам визначити пріоритетність 

списку завдань або пунктів порядку денного, спочатку класифікуючи ці пункти відповідно 

до їх терміновості та важливості. 

Цей підхід, який також називають матрицею прийняття рішень Ейзенхауера, 

коробкою Ейзенхауера або матрицею терміново-важливого значення, складається з 

малювання квадрата з чотирма коробками з віссю x, позначеною терміново та не терміново, а 
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осі y-важливою та не важливою. Потім треба згрупувати елементи зі свого списку в одне з 

чотирьох полів, причому поле терміново та важливо у верхньому лівому куті вимагає 

негайних дій. 

Наступний метод для роботи над домашнім завданням – метод Хронометраж. На 

першому етапі хронометражу завдання – дізнатися, на що ж витрачається час. Для цього раз 

в 1-2 години необхідно записувати все, що робиться і скільки часу на це витрачається. 

Справи, які займають менше 2-3 хвилин, можна не записувати. 

Перший етап триває кілька тижнів, можливо пару місяців. Важливо, щоб за цей час 

склалася повна картина, на що витрачається час. В цей час не вживається ніяких активних 

дій. Зараз щось кардинально поміняти все одно не вийде, так що необхідно абстрагуватися і 

подивитися на картину з боку. 

Другий етап. Тепер в щоденнику потрібно також відзначати, наскільки ефективно 

витрачено якийсь відрізок часу. 

В кінці, орієнтуючись на ці оцінки: потрібно збільшити проміжки, коли час 

витрачається ефективно, і скоротити порожні тимчасові витрати. 

Останній метод – ABCDE. Для зайнятих учнів, які поєднують шкільну роботу зі своїм 

професійним і особистим життям, традиційний список справ просто не є інструментом 

управління часом. Використання списку ABC може допомогти ефективніше керувати своїм 

часом і виконувати більше, упорядковуючи завдання за важливістю. 

У списку ABC завдання «А» – це найневідкладніші та найважливіші, завдання «В» – 

важливі, але не такі термінові, а завдання «С» – ні важливі, ні термінові. Мета використання 

списку ABC полягає в тому, щоб переконатися, що ви витрачаєте більшу частину свого часу 

на завдання, які дійсно важливі для вашої освіти та інших важливих цілей. 

Пункти «А» є найважливішими. Пункт А визначається як щось дуже важливе. Це те, 

що необхідно зробити. Це завдання, яке може призвести до серйозних наслідків, якщо його 

не виконати. Якщо є більше одного завдання «А», визначається пріоритетність цих завдань, 

записуючи A-1, A-2, A-3 тощо перед кожним пунктом. Головне завдання A-1 – найбільша, 

найпотворніша жаба з усіх. 

Пункти «B» мають лише незначні наслідки. Пункт B визначається як завдання, яке 

теж треба виконати. Але це має лише легкі наслідки. Це пуголовки трудового життя. Це 

означає, що хтось може бути незадоволений або незручним, якщо ви цього не зробите, але це 

ніде не так важливо, як завдання А. Правило полягає в тому, що учні ніколи не повинні 

виконувати завдання B, якщо завдання A залишилося невиконаним. Студенти ніколи не 

повинні відволікатися на пуголовка, коли там сидить велика жаба і чекає, щоб її з’їли. 

Завдання «C» не мають наслідків. Завдання C – це те, що було б непогано зробити, але 

для якого взагалі немає ніяких наслідків, робите ви це чи ні. Завдання C включають, 

наприклад, зателефонувати другові, випити кави або обідати з колегою або завершити 

особисту справу в робочий час. Така діяльність зовсім не впливає на ваше робоче життя. Як 

правило, студент ніколи не зможете виконати завдання C, якщо залишилися невиконані 

завдання B або A. 

«D» для делегата. Діяльність D – це те, що можна делегувати комусь іншому. Правило 

полягає в тому, що необхідно делегувати все, що можливо, іншим людям. Це звільняє більше 

часу для занять основною діяльністю А.  

«E» Для усунення. Е-діяльність – це те, що необхідно взагалі виключити. Зрештою, 

студенти зможуть контролювати свій час, лише якщо припинять робити речі, які більше не 

потрібні. 

У результаті проведеного аналізу виділено основні критерії вибору найбільш зручного 

та ефективного методу тайм-менеджменту для учня, на основі аналізу даних про його 

повсякденний ритм життя та уподобання, такі як: клас (курс), приблизна кількість вільного 

часу після навчального закладу, потрібен таймер для виконання технік або ж ні, самооцінка, 

як учень виконує домашні завдання без методів тайм-менеджменту, скільки часу учень може 

витратити на планування, що учень обирає вільний графік роботи або ж ні.  
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Таким чином система на основі запрограмованого алгоритму буде вирішувати 

багатокритеріальну задачу. Для рішення якої обрано оптимальний метод ідеальної точки. на 

основі проведеного дослідження та аналізу. 

Для того щоб система рекомендувала найбільш ефективний метод тайм-менеджменту 

для кожного учня, обрано метод ідеальної точки рішення багатокритеріальної задачі. Точка а 

називається ідеальною, якщо вона оптимальна відразу за всіма критеріями. Як правило, 

такий точки не існує, але для кожної реальної альтернативи можна визначити відстань до 

ідеальної точки і вибрати ту, для якої це відстань мінімально. Метод ідеальної точки зводить 

вихідне багатокритеріальне завдання до вирішення звичайної однокритеріальної задачі. В 

даному випадку задача поставлена так – з 4 запропонованих методів, необхідно вибрати один 

метод для менеджменту часу. Тобто, кожен метод оптимальний лише за одним показником 

оцінки, що створює істотну невизначеність при виборі найбільш вдалого варіанту [5]. Для 

вирішення цієї задачі необхідно діяти за наступним алгоритмом:  

1) Для кожного показника знаходимо його максимальне значення. Ці значення 

відповідають умовному ідеального методу.  

2) Вихідні значення показників нормалізуємо за формулою (1): 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
 (

1) 

  

де 𝑥𝑖𝑗 - нормалізовані показники ефективності j-го методу, 𝑎𝑖𝑗- вихідні показники 

ефективності методу. 

3) Для кожного аналізованого методу знаходимо рейтингову оцінку 𝑅𝑗 за формулою 

(2): 

 

𝑅𝑜 = √𝛼1(1 − 𝑥1𝑗
2 )2+… + 𝛼𝑛(1 − 𝑥𝑛𝑗

2 )2 
(

2) 

  

де 𝐼1, 𝐼2, ... 𝐼𝑛 - вагові коефіцієнти показників, які призначаються експертом. 

Рейтингова оцінка методу дозволяє порівняти кожен показник ефективності методів з 

умовним еталонним методом, що має найкращі результати за всіма порівнюваним 

показниками. 

Таким чином, система дистанційної освіти стає більш універсальною з використанням 

методики менеджменту особистого часу, яка обирається на основі побудованого алгоритму 

аналізу даних учня. 
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Біохакінг як психологічне та соціальне явище потребує детального дослідження та 

наукового пояснення та обґрунтування. У сучасному світі біохакінг є одним з найновітніших 

напрямків науково-практичної взаємодії люди із самою собою. Фактично – це перетин 

наукового та соціального, що стало можливо, через глобальну доступність до різного роду 

знань, котрі довший час вважалися вузькопрофільними, а також доступу до апаратів та 

методик, спрощення останніх та оцифрування і глобалізацію.  

Актуальність теми   полягає в тому що, питання біохакінгу досі є розмитим. Його 

існування як течії, котра має багатьох прихильників по усьому світу, між тим не дає цілісного 

розуміння ні про визначення самого поняття, ні про його структурні елементи, ні про прийоми, 

котрі застосовуються. 

Без сумніву, потрібно розуміти, що ці навколо наукові самодослідження не мають жодних 

юридичних підкріплень. Люди, наприклад, проходячи повні аналізи органів та систем, самостійно, 

чи ж під наглядом лікарів пробують максимізувати власні можливості через використання різних 

прийомів, методик, технік та речовин. Біохакери не приховують у публічних заявах, що часто вони 

використовують заборонені речовини не легально.  

Необхідно працювати   у напрямку зміни свідомості громадськості, адже людина, котра 

починає публічно ставити над собою не санкціоновані експерименти може психологічно 

спричинити значний вплив на широкі верстви населення, особливо юного віку. З іншого боку, 

розуміння здобутків сучасної науки, медицини, психології, у поєднанні з нетрадиційними 

методами саморегуляції може дати справді вражаючі результати. Тема роботи є не достатньо 

дослідженою і тому потребує детальнішого вивчення та систематизації. 

Метою дослідження є питання біохакінгу та можливості його застосування у 

розвитку та формуванню Я-особистості.  

Досягнення мети передбачає розв’язання ряду завдань: 

- висвітлення еволюції поглядів на біохакінг; 

- аналіз ситуації з біохакінгом в Україні та світі; 

- вивчення біохакінгу та його ефективних прийомів; 

- напрямки саморозвитку особистості, котрі використовуються біохакерами на 

постійній основі; 

- дослідження впливу прийомів біохакерів для досягнень основного завдання: 

максимізації можливостей людини; 

- рекомендації з приводу безпечного використання екологічних прийомів біохакінгу 

та утримання від небезпечних, чи протиправних. 

В рамках реалізації дослідження було актуалізовано потребу розглядати біохакінг, як 

спосіб закономірного розвитку людини, що розвивається. Для цього дослідним шляхом було 

досліджено питання: можливості біохакінгу, акумуляція життєвої енергії; харчування; 

дихання; фізична активність; медитація; сон. Це дало змогу зробити висновки про дійсну 

користь тих чи інших прийомів для підвищення ефективності та якості життя людини.  
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Наочність у навчанні—один з основних принципів дидактики, відповідно до якого 

навчання будується на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються учнями. 

Вперше цей принцип обгрунтував Я.А. Коменський. Пізніше його розробляли Й.Г. 

Песталоцці,  К. Д. Ушинський.  

Сучасні дидакти розглядають наочність, як джерело знань, на основі якого 

формуються чуттєві уявлення й поняття, як ілюстрацію до положень, що вивчаються, опору 

для абстрактного мислення. Засоби наочності застосовуються перед вивченням нового 

матеріалу, в процесі засвоєння понять, повторення й перевірки знань тощо. 

Процес пізнання розвивається за формулою "від живого бачення до абстрактного 

мислення і від нього до практики". Це положення лежить в основі принципу наочності. 

Навчання вправи починається зі створення певного уявлення про особливості її виконання. 

При цьому створення уявлення повинно базуватися на зоровому, слуховому, тактильному і 

м'язовому сприйнятті. Отже, наочність здійснюється не тільки за допомогою бачення, але й 

шляхом мобілізації інших аналізаторів.  

Емпірично застосовували наочність у навчанні ще Т. Мор і Т. Компанелла. 

Теоретично її обґрунтував  Я.А.Коменський. Він розумів наочність широко, не лише як 

зорову, а як залучення до кращого і ясного сприймання речей і явищ, всіх органів чуття. 

Досягають цього завдяки поєднанню різних методів і, насамперед, методів слова і 

демонстрації. Співвідношення методів і прийомів змінюється залежно від етапу засвоєння 

матеріалу, його складності, підготовленості і віку учнів. 

У цьому контексті виділяють три форми поєднання слова і наочності при організації 

освітнього процесу: 

1) коли основа—демонстрація, слово педагога спрямовує учнів на пошук шляхів 

вирішення рухового завдання; 

2) коли основа — слово, педагог описує спосіб вирішення рухового завдання, а 

демонстрація ілюструє сказане; 

3) основа — демонстрація, слово педагога описує показане і інструктує учнів про 

способи вирішення завдання. 

Педагоги забувають, що дивитись — це одне, бачити те, на що дивишся — друге, 

зрозуміти побачене — третє, навчитись, завдяки тому, що зрозумів — це вже зовсім інше. 

У практиці розрізняють пряму й опосередковану наочність.  

Пряма наочність реалізується шляхом демонстрації вправ педагогом, підготовленим 

і непідготовленим учнем, образним описом вправи, яка вивчається. 

Суть опосередкованої наочності полягає в тому, що образ вправи, яка вивчається, 

передається учням за допомогою інших форм зображення (кінограм, малюнків, таблиць, 

діаграм та ін.), або підбираються певні засоби, які підказують темп і ритм виконання вправ, 

процесів тощо.  

Найбільш наближена до прямої наочності демонстрація кінофільмів і моделей. 

Всі перераховані методи прямої й опосередкованої наочності використовуються як на 

початковому етапі навчання, так і на наступних, оскільки наочність є не тільки передумовою 

успішного оволодіння вправами, але й обов'язковою умовою їх удосконалення. 



214 

При вдосконаленні освітнього процесу використовується більше кінограм, слайдів, 

зображення окремих рухів, що дозволяє активізувати розумову діяльність учнів, акцентувати 

їх увагу на статичних положеннях. 

Наочні посібники, які застосовуються на уроках, приносять більше користі тоді, коли 

вони є не тільки простою ілюстрацією до змісту, але і джерелом інформації. 

              Засіб навчання– це матеріальний об’єкт, який є носієм інформації і слугує для 

забезпечення навчального процесу. 

Засобами навчання виступають: 

- слово – живе (мова педагога, звукозапис) і друковане(література); 

- образ – наочність (натуральні об’єкти, макети, моделі,схеми, діаграми тощо.); 

- діяльність – процеси трудової діяльності, пізнання,спілкування тощо. 

Наочність як  засіб навчання є цінним джерелом знань і грає величезне значення для 

підвищення якості засвоєння навчальної інформації. Наочність сприяє набуттю усвідомлених 

і міцних знань, вона реалізує зв’язок теорії і практики, сприяє розвитку абстрактного 

мислення, формує пізнавальний інтерес і активність учнів. 

Засоби наочності використовуються при викладанні навчального матеріалу, в ході 

самостійної роботи, при контролі за засвоєнням навчального матеріалу. 

Загальновизнаної класифікації наочних засобів навчання поки не розроблено. 

Викладачеві доводиться самостійно розробляти комплекси засобів навчання, в тому числі  і 

наочних, оптимально поєднувати їх з іншими засобами в навчальному процесі. 

У кожного наочного засобу існує низка дидактичних ознак,що визначають 

раціональність їх використання. 

Друковані засоби 

Підручник – це книга, яка має наукові відомості з певного предмету в повній 

відповідності навчальній програмі. Він повинен сприяти розвитку мислення, пам’яті, 

навичок самостійної роботи і підготовки кваліфікованих робітників. Зміст підручника 

визначає цілі та завдання навчання, а також комплекс інших засобів навчання, за допомогою 

яких організовується навчально-пізнавальна діяльність учнів і робота самого викладача 

(майстра в\н). 

Підручник використовується як засіб самостійної роботи учня з метою отримання 

знань. У підручнику наведені приклади виконання певних дій, що сприяє засвоєнню умінь  і 

навичок. 

Педагог використовує деякі матеріали підручника як наочність, щоб звернути увагу 

учнів на істотні ознаки досліджуваних предметів чи явищ, а також пояснює особливості 

роботи з підручником при виконанні домашнього завдання. Уміння учнів працювати з 

підручником треба формувати. 

Педагог повинен допомогти учневі оволодіти більш раціональними засобами роботи: 

правильно користуватися заголовками, швидко знаходити відповідну таблицю, графік, 

формулу, виписувати дані для вирішення завдання. Уміння учнів працювати з малюнками, 

схемами, таблицями, графіками треба контролювати за допомогою спеціальних завдань і 

перевіряти їх виконання після закінчення роботи з книгою. 

Науково-популярна література значно розширює світогляд учнів, тому кожен 

викладач (майстер в\н) повинен стежити за тим, що нового з’являється в літературі з того чи 

іншого предмету (професії) і рекомендувати учням доступні для них і цікаві книги. 

Додатковий цікавий матеріал учні можуть використовувати у виступах з доповідями на 

семінарах, тематичних вечорах та інше. 

Збірники завдань (вправ) використовуються учнями при виконанні практичних 

завдань як на уроці, так і вдома. З їх допомогою викладач (майстер) складає індивідуальні 

завдання, проводить контрольну роботу. Дидактичні можливості збірників задач і вправ 

значно розширюються, якщо в них поряд з текстами завдань наводять алгоритми їх 

вирішення. Це дозволяє управляти самостійною роботою учнів на перших етапах 

формування навичок розумової праці. 
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Збірники завдань (вправ) можуть включати в себе тести у вигляді завдань, які 

дозволяють здійснювати контроль засвоєння знань і набуття вмінь і навичок на уроках 

теоретичного і виробничого навчання. Тестові завдання стимулюють систематичну роботу 

учнів із засвоєння навчального матеріалу і дисциплінують їх. 

Навчальні картки. Тести та інші завдання можна розташовувати не тільки в 

збірниках, а й на картках. Картки, в яких містяться завдання з виконання окремих трудових 

операцій або комплексних робіт на уроках виробничого навчання, сприяють створенню 

орієнтовної основи дій за певним технологічним процесом. Картки доцільно 

використовувати при фронтальній самостійній роботі по формуванню умінь і навичок або 

контролю результатів пізнавальної діяльності з урахуванням індивідуальних можливостей 

учнів. 

Інструкційні карти застосовуються при вивченні навчальних операцій; вони 

розкривають типову послідовність, правила, засоби, способи виконання, контролю і 

самоконтролю освоюваних трудових прийомів досліджуваної операції. 

Технологічні карти застосовуються при виконанні робіт комплексного характеру; 

вони розкривають технологічну послідовність, режими, технічні вимоги, засоби виконання 

навчально-виробничих робіт. Інструкційно-технологічні карти, що застосовуються на 

початкових етапах виконання комплексних робіт, крім того, містять інструктивні вказівки і 

пояснення про правила виконання робіт. 

Навчальні плакати використовуються як джерело інформації на уроках 

теоретичного і виробничого навчання. Велике значення у виробничому навчанні мають 

плакати із зображенням конструкцій машин, приладів тощо. Навчальні плакати можна 

демонструвати тривалий час, до тих пір, поки вивчається тема, поки є потреба у зверненні до 

них. Плакат дає можливість організувати колективну роботу з групою учнів. Можливість 

обговорення змісту плаката всією групою дозволяє створювати на уроці проблемні ситуації. 

Велике значення має одночасна демонстрації кількох плакатів. Це дозволяє проводити 

порівняння, переходячи від одного плаката до іншого, при аналізі об’єктів або процесів. 

Натуральні об’єкти. Реальність натуральних об’єктів сприяє формуванню 

правильного уявлення про колір, форму і величину об’єкта. Застосування натуральних 

об’єктів дає можливість перейти від спостереження до абстрактного мислення. У викладанні 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін показ реальних об’єктів – іноді єдиний шлях 

передачі відомостей про них учням. 

Площинні та наочні засоби: схеми, креслення, малюнки,фотографії, технічні карти, 

таблиці, графіки, діаграми. 

Просторові: макети (відображають зовнішній вигляд об’єктів), моделі, статичні і 

динамічні стенди (призначені для ознайомлення з пристроєм і принципом дії 

об’єктів,особливостями явищ і процесів). 

Навчальні ситуації, що вимагають застосування наочних засобів: 

1. Досліджувані об’єкти дуже великі або дуже малі; явища,які відбуваються дуже 

швидко або дуже повільно. 

2. Досліджувані об’єкти приховані від безпосереднього спостереження (знаходяться 

всередині машини, верстата). 

3. Необхідність наочного вираження взаємозв’язку елементів, що показують принцип 

дії пристрою. 

4. Демонстрація взаємного розташування деталей механізму або машини під час їх 

руху. 

Вимоги до демонстрації наочності: 

1. Демонстрація здійснюється тоді, коли в цьому виникає необхідність в часі і за 

змістом досліджуваного матеріалу. 

2. Не можна перевантажувати заняття демонстрацією наочності. 

3. У процесі демонстрації необхідно залучати якомога більше органів почуттів учнів – 

зір, слух, дотик. 
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4. Спонукати учнів проявляти ініціативу, розумову діяльність і самостійність. 

5. Діючі динамічні посібники обов’язково показувати в динаміці. 

Ефективність застосування наочних засобів багато в чому визначається методикою і 

технікою їх використання на заняттях: 
- місце розташування і освітленість, чіткість зображення; 

- видимість з усіх точок кабінету; 

- вміле поєднання викладачем слова і наочності; 

- час демонстрації засобів наочності; 

- ступінь підготовленості учнів до сприйняття наочності; 

- вміння викладача застосовувати засоби наочності. 
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Важливим аспектом розвитку методичної компетентності викладача є його 

самоосвітня діяльність. Самоосвіта являє собою самостійну пізнавальну діяльність 

викладача, спрямовану на розвиток методичної компетентності і визначається внутрішньою 

мотивацією, високим рівнем самоконтролю, самоорганізацією праці. 

Зміст самоосвіти викладача пов’язаний із спеціальним, професійно-педагогічним і 

загальнокультурним розвитком. Самоосвітня діяльність викладачів включає науково-

дослідну роботу над методичною проблемою, вивчення філософської, науково-педагогічної, 

навчально-методичної, психологічної літератури, участь у групових та колективних формах 

методичної роботи, вивчення досвіду своїх колег, теоретичну роботу і практичну апробацію 

власних методичних напрацювань.  

Знайомлячись із філософською літературою, педагог розширює свої знання про 

особистість, культуру, теорію розвитку, наукову методологію. Завдяки цьому педагог 

поглиблює свої уявлення про загально філософські терміни і поняття, зокрема, закон, 

закономірність, системність, розвиток, динаміка, концепція, особистість, проблема, 

моделювання, гіпотеза, метод, дослідження, наукова розробка тощо. Якщо викладач не буде 

орієнтуватися у визначеннях даних термінів, то йому буде важко проводити будь-яку 

науково-методичну роботу, аналізувати й узагальнювати педагогічний досвід, розбиратися у 

науковій літературі. 

Вивчаючи психологічну літературу, викладач поповнює свої знання в області 

загальної, вікової та соціальної психології, психології особистості майбутнього робітника, 

міжособистісні відносини, психології діяльності та поведінки, структури особистості тощо. 

Знайомлячись з педагогічною літературою, викладач розширює свій тезаріус, 

підвищує свою професійно-педагогічну спрямованість, яка направлена на пошук вирішення 

складних методичних і технологічних задач; на необхідність у неперервному якісному 

оновленні навчально-виробничого і виховного процесів; на зацікавленість новими ідеями і 

підходами; передовим педагогічним досвідом; на розробку перспектив свого професійного 

зростання. 

Самоосвітня діяльність викладача передбачає такі етапи:  

І етап – підготовчий, який включає діагностичний та мотиваційний блоки. 

Діагностичний – спрямований на аналіз власних методичних проблем (утруднень), 

формування особистої індивідуальної методичної теми, осмислення послідовності своїх дій. 

Мотиваційний передбачає створення певного настрою до самоосвітньої роботи. 

Головними внутрішніми мотивами самоосвіти викладачів мають бути: бажання поліпшити 

слабкі сторони володіння методичним напрямом діяльності; глибоке вивчення теорії та 

практики даної проблеми; намагання осмислити, втілити в практику, запропонувати колегам 

механізм певної дії; не зупинятися на досягнутому. 

ІІ етап – практичний, який включає планово-прогностичний і діяльнісний блоки. 

Планово-прогностичний спрямований на визначення мети, завдань самоосвітньої діяльності, 

розробку системи заходів, прогнозування кінцевих результатів. 

Діяльнісний передбачає вивчення різних джерел інформації з певної методичної 

проблеми, вивчення та впровадження позитивного педагогічного досвіду, формування 
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методичного комплексу для розв’язання завдань, відстеження проміжних результатів, 

коригування діяльності. 

ІІІ етап – узагальнюючий, який включає результативно-узагальнюючий, корекційно-

прогнозуючий і впроваджувальний блоки. Результативно-узагальнюючий полягає у 

теоретичному осмисленні, аналізі й узагальненні фактів самоосвітньої діяльності, 

оформленні результатів і подання матеріалів для подальшого вивчення, розповсюдження. 

Корекційно-прогнозуючий ставить за мету теоретичне обґрунтування результатів, 

формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі. 

Впроваджувальний спрямований на використання результатів самоосвітньої 

діяльності у практичній роботі викладачів професійно-теоретичної підготовки. 

Результатом самоосвітньої діяльності викладачів може бути розробка теми 

дослідження, робота над власною науково-методичною проблемою, атестаційна творча 

робота, підготовка виступу на семінар, конференцію тощо. 

Розглянувши різні підходи до поняття «самоосвіта», ми визначили, що самоосвіта 

викладача являє собою самостійну пізнавальну діяльність педагогічних працівників, яка 

спрямована на розвиток його методичної компетентності та визначається внутрішньою 

мотивацією, високим рівнем самоконтролю і самоорганізацією праці. Зміст самоосвітньої 

діяльності викладача включає науково-дослідну роботу над методичною проблемою, 

вивчення філософської, науково-педагогічної, навчально-методичної, психологічної 

літератури, участь у групових та колективних формах методичної роботи, вивчення досвіду 

своїх колег, теоретичну роботу і практичну апробацію власних методичних напрацювань.  

Отже, враховуючи вимоги щодо цілісності та безперервності підвищення кваліфікації 

у міжкурсовий період самоосвітня діяльність викладачів розглядається як технологія 

«індивідуальної дії», в основі якої лежить програма індивідуальної методичної траєкторії 

педагога, яка передбачає визначення близької і віддаленої перспектив розвитку професійної 

майстерності педагогічних працівників професійних (професійно-технічних) навальних 

закладів. 

Зважаючи на те, що методична компетентність є динамічною, проявляється в 

практичній діяльності, то і оцінена вона може бути під час практичної діяльності викладача. 

Її рівень може підвищуватися безперервно або знижуватися протягом усієї професійної 

кар’єри. 

Для визначення рівнів розвитку методичної компетентності викладачів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти насамперед необхідно розробити систему обліку 

результатів для здійснення вимірів стану сформованості методичної компетентності, на 

основі яких буде встановлено рівні її розвитку. Під системою обліку результатів розвитку 

методичної компетентності викладачів розуміємо упорядковану багаторівневу шкалу 

оцінювання, яка включає певні критерії та показники. Отже, для того, щоб здійснити 

вимірювання рівнів сформованості методичної компетентності викладачів, необхідно 

розробити критерії та показники. 

На основі аналізу наявних досліджень проблеми розвитку професійної та методичної 

компетентності педагогічних працівників, результатів власного наукового пошуку було 

визначено п’ять основних критеріїв оцінювання методичної компетентності викладачів 

закладів П(ПТ)НЗ: мотиваційний (потреби, мотиви, інтереси), інтелектуальний (володіння 

психолого-педагогічними, професійними, власне методичними знаннями), діяльнісний 

(уміння і досвід вирішення методичних завдань з професійно-теоретичного навчання), 

технологічний (техніко-технологічні вміння і професійні здатності), рефлексивний 

(професійна самооцінка, саморефлексія, професійна «Я-концепція»). 

Мотиваційний критерій характеризується ставленням викладачів до педагогічної 

професії, що знаходить своє відображення в цілях і засобах його методичної діяльності та її 

успішності. Від сформованості цього критерію залежить ступінь активності викладачів як 

суб’єктів методичної діяльності, їх прагнення розвивати методичну компетентність, 

мотивація до самореалізації.  
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До показників мотиваційного критерію віднесено: 

- інтереси: зацікавленість викладача займатися методичною діяльністю; 

- потреби: потреба розвивати методичну компетентність, спрямованість на результат 

методичної діяльності; 

- мотиви: мотив професійного спілкування (прагнення утвердитися в професійній 

групі колег), мотив прояву особистості в методичній діяльності (самоусвідомлення в умовах 

безпосередньої методичної діяльності), мотив самоактуалізації (потреба у саморозвитку, 

самовдосконаленні, в реалізації свого особистісного потенціалу).  

Майстерність педагога – в натхненності знання, яке не переноситься з книжок в 

аудиторію, а подається як власний погляд на світ. На ґрунті професійних знань формується 

педагогічна свідомість – принципи і правила, які є засадами щодо дії і вчинків викладача.  

Ці принципи і правила кожний педагог виробляє на підставі власного досвіду, але 

осмислити, усвідомити їх можна лише за допомогою наукових знань, що потребують 

систематичного поповнення. Слід зауважити, що складність навчання педагога, набуття 

професійної компетентності полягає і в тому, що професійне знання має формуватися 

водночас на всіх рівнях: методологічному, теоретичному, методичному, технологічному. Це 

потребує розвиненого професійного мислення, здатності добирати, аналізувати й 

синтезувати здобутті знання у досягненні педагогічної мети, уявляти технологію їх 

застосування. 

Проте швидкість набуття майстерності не регламентується лише накопиченням 

професійних знань. Справді, студентові, який добре вчиться в педагогічному навчальному 

закладі, не завжди легко на педагогічній практиці в школі. Що говорити про інженерно-

педагогічних працівників, які приходять у заклади професійної (професійно-технічної 

освіти) без педагогічного «фундаменту». Є індивідуальні передумови успішної діяльної, 

стимулятори професійного зростання – здібності. 

Усі складники педагогічної майстерності взаємопов’язані, їм властивий саморозвиток, 

а не лише зростання під впливом зовнішніх чинників. 

Отже, щоб педагог діє творчо, самостійно виважуючи результати своєї діяльності і 

коригуючи засоби з орієнтацією на мету, він повинен мати певне внутрішнє опертя, певні 

властивості, риси, розвиток яких забезпечить професійний саморозвиток педагога, а через 

нього – і розвиток учня. 

Отже, майстерність викладача можна розглядати як найвищий рівень педагогічної 

діяльності (якщо ми характеризуємо якість результату), як вияв творчої активності 

особистості педагога (характеризуємо психологічний механізм успішної діяльності). Коли ж 

ми прагнемо усвідомити витоки розвитку майстерності, зрозуміти шляхи професійного 

самовдосконалення, доцільно сформулювати визначення цієї педагогічної категорії так: 

педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. 
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Горы занимают 75%  общей площади Сербии. Это говорит о том, что Сербия является 

хорошим регионом для овцеводства. Но за последние десятилетия поголовье овец в Сербии 

значительно сократилось, как и во многих других странах. Возник реальный риск 

исчезновения некоторых местных пород овец. Чтобы не допустить этого, принимается ряд 

мер по защите аборигенных пород. Сегодня в Список генетических ресурсов внесено 11 

пород аборигенных овец. Одной из этих пород является липская овца, одна из старейших 

пород Сербии. 

Экстерьер 

Первое описание липской овцы, в доступной литературе, было дано Gavrilović в 1905 

году  (Pavlović 1935, Ogrizek 1948). Первое полное научное описание этой породы дал в 1935 

г. проф. д-р Slobodan Pavlović в своей докторской диссертации, защищенной на медицинском 

факультете Университета Сорбонны в Париже. Pavlović пишет (1935), что высота в холке 

барана составляет от 67 см до 78 см, а высота в холке овцы до 67 см. Средняя длина головы 

составляет 24 см. Масса тела 60 кг. В том же 1935 г. Ogrizek пишет, что эта праменка имеет 

слегка удлиненную форму тела. Высота в холке составляет 66,3 см. Интересно, что ширина 

груди, измеренная за лопатками, составляет 25,3% длины тела, по  мнению автора, она 

должна составлять  минимум 28% длины тела. 

 
Типичный профиль липской овцы (фото : M.Urošević) 

 

Ареал распространения - территория вокруг населенных пунктов: Смедерево, Велико-

Градиште, Пожаревац, Петровац-на-Млави, Велика-Плана, Гроцка и Младеновац (Nikolić 

1951). Бараны имеют хорошо развитые рога, матки обычно комолы или имеют 

рудиментарные рога. Туловище покрыто грубой длинной шерстью белого или коричневого 

цвета. Цвет может иметь разные оттенки, вплоть до черного. Голова и конечности покрыты 
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короткой черной шерстью, чем-то напоминают цигайскую породу овец. У некоторых особей 

на голове и конечностях  есть белые пряди. 

У самца могут быть достаточно крепкие рога, у самки чаще всего рога не развиты. 

Голова и части конечностей покрыты короткой черной шерстью. Эта порода относится к 

группе длиннотощехвостых овец. Длина хвоста составляет 40,4 см, хвост состоит из 17 

хвостовых позвонков. (Ogrizek 1935). Mila Savić et al. (2016) отмечают, что липская овца 

является молочной разновидностью праменки. Bečkei (2012) пишет, что средняя высота в 

холке барана составляет 65,0 см, матки - 60,0 см. Живая массы барана в среднем составляет 

60,0 кг, матки - 55,0 кг. 

Производство 

Липская праменка относится к крупной разновидности овец. Средний вес ягненка при 

рождении составляет 3,44 кг с коэффициентом вариации 13,88% (Bogdan Cekić et al. 2018). 

На 30 день ягненок  весит в среднем 11,79 кг со снижением коэффициента вариации (CV) на 

8,31%. После отъема от матки ягненок в среднем весит 27,92 кг с коэффициентом вариации 

6,85%. Масса тела взрослой особи в среднем составляет 66,67 кг с коэффициентом вариации 

5,82%. Низкий коэффициент вариации указывает на то, что масса тела взрослой особи, 

является довольно однородным признаком. Что касается надоев молока: по мнению авторов 

лактация у сербской липской праменки длится 138,87 +/- 0,61 дня при общем надое молока 

105,13 +/- 1,01 кг, что составляет в день 0.76 +/- 0,01 кг. Cреднее содержание белка в молоке 

равно 5,84 +/- 0,01%, молочного жира  - 7,24 +/- 0,01%. 

Эта овца дает около 1,5 кг немытой грубой шерсти. Волокна шерсти довольно грубые 

и имеют диаметр около 42 микрон, что позволяет отнести шерсть к качественной группе D. 

Длина волокон составляет около 20 см (Nikolić 1951). Выход мытой шерсти составляет около 

55%. 

Ogrizek (1935) пишет, что липская овца дает до 2 литров молока в день, на практике 

это количество составляет около 0,75 литра. Лактация длится 3-4 месяца. 

За 120 дней лактации овца дает 100 л. молоко (Bečkei 2012). По данным Filipović и 

Pavlović (1939), средний надой на одну овцу составляет 1 литр в день. Лактация длится 3-4 

месяца, общий объем молока колеблется от 100 до 120 литров. На конезаводе "Любичево" в 

местной овчарне, была зарегистрирована  одна овца, давшая за 100 дней дойки 150 литров 

молока, без учета молока, которое потреблял ягненок. Общая продолжительность лактации 

составила 206 дней. Другая матка в той же овчарне дала только 55 литров молока. Уровень 

жирности молока утреннего надоя составил 6,26%, вечернего 6,23%. 

Репродукция 

Что касается репродуктивной функции, как одной из важных характеристик, у этой 

породы она не очень стабильна . Индекс рождаемости составляет 1,25 с коэффициентом 

вариации 34,91% (Bogdan Cekić et al, 2018). 

Urosevic et al. (2021) пишут, что в 2018-2021 гг велось наблюдение за одним стадом 

липских овец. Был сделан вывод, что процент рождения двойни очень мал. За период 

наблюдения было зарегистрировано рождение 292 ягнята, только у 31 матки (10,62%) 

родилась двойня. Вес ягнят из двойни при рождении зависел от пола. У близнецов женского 

пола, средний вес при рождении составлял 3,67 кг (3,3–3,8) и 3,73 кг (3,3–4,2). У близнецов 

мужского пола, средний вес при рождении составлял 3,74 кг (3,4–4,7) и 3,84 кг (3,5-4,2). При 

рождении близнецов разного пола, у ягнят-самцов средний вес составлял 4,07 кг с 

вариациями от 3,3 кг до 4,8 кг. У самок средний вес был 4,09. кг с минимальным значением 

от 3,1 кг до 6,2 кг. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты 

дистанционной работы в условиях пандемии. Фокус внимания поставлен на необходимости в 

адаптации к изменениям в современном информационном обществе. Технология — полезна, 

если ее использование  осуществляется конструктивным способом. 

Ключевые слова: Интернет, информационное общество, дистанционная работа. 

 

Очень  трудно  можем представить себе жизнь без Интернета  в современном 

информационном обществе. Некоторые используют всемирную сеть в поисках работы, 

другие для обучения, а третьи для удовольствия. Интернет проник во все сферы нашей 

жизни. Он  стал неотъемлемой частью жизни большей части населения, особенно в 

последние годы.  Современный человек использует его,  чтобы он общался, работал или 

просто искал необходимую информацию. В современном мире Интернет безусловно имеет 

огромное значение.  Он приносит большую пользу человечеству, как неисчерпаемый 

источник информации, доступный способ приобретения навыков и знаний. Интернет — 

незаменимый помощник в работе, в бизнесе. Он —  удобное средство проведения и 

планирования досуга, а также  и  места для встреч и координации, для поддержания связи. 

Однако главный вопрос, который  сегодня, в условиях пандемии, мы обязаны задать 

себе такой — в период столь длинной изоляции  эти  две вполне различные среды 

существования, реальная и виртуальная, не сливаются ли ? Какие последствия прячет это  

для современного человека? 

С одной стороны, работа из дома очень удобная.  Она экономит время и деньги для 

передвижения до места работы.  Кроме того,  домашние условия предоставляют более 

спокойную, тихую атмосферу, благоприятную  для работы, чем  оживленный офис, где часто  

требуются определенный стиль одежды, специфичный способ поведения, а также,  там есть и 

очень много внешних стимулов. Оказывается, что  для людей-интровертов и тех,  которые 

испытывают  социальную тревожность эта обстановка наиболее благоприятствует этому 

способу работы. Таким образом степень беспокойства  уменьшается, а  усиливается степень 

концентрации и продуктивности. Другая сторона монеты — это отчужденность, которая 

проявляется у некоторых людей. А они оправдывают свое поведение ситуацией. Отсутствие 

контактов с людьми, изолированная действительность, с точки зрения здоровья,  защищают 

человека, однако с точки зрения его психологического состояния — это может привести к 

трудностям в общении  с окружающими. Постоянное использование мобильных устройств  и 

компьютеров  в личном плане  фактически  эмоционально отделяет нас от людей, с 

которыми мы сосуществуем. Большое количество  сотрудников, работающих удаленно, из 

дома,  делятся  впечатлениями, что им трудно поставить точную границу между их 

профессиональными обязанностями  и личной жизнью.  

Когда общение осуществляется на рабочем уровне, оно свободно может 

осуществляться в опосредованном варианте.  Но если это является основным способом для 

коммуникативной деятельности —  это очень тревожно и особенно для некоторых типов 

людей.  До недавнего времени  все воспринимали  онлайн общение как средство для 

сокращения дистанции.  Однако сегодня, так как оно утверждается  как основное для такой 

деятельности,  мы должны подумать и об обратном положении, обсудить и почувствовать. 

Тем более, что само виртуальное общение основывается  на дезинтеграции и изоляции. 
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Возьмите  например детей, которые захвачены виртуальным миром и окружающей  

Интернет средой. 

Дистанционная работа оказывает ряд негативных влияний на сотрудников, и эту 

форму работы является серьезной проблемой  для этой формы работы.  Здесь можем  

перечислить еще и  другие неудобства как:  сокращение времени для отдыха; применение 

различных стратегий для усиления контроля и сужения личного пространства. И не на 

последнем месте —  работодатели, которые спекулируют нынешней ситуацией  по 

различным причинам,  особенно если они выгодным для них. 

Появляется и еще одна существенная проблема и она касается подбора персонала.  

Обычно, в идеальном варианте, в ходе селективного процесса присутствует лицо из Отдела 

людских ресурсов. В новых условиях работы и жизни однако  эта стратегия больше не 

применяется. 

Допуск к человеческим ресурсам сводится только к короткому телефонному 

интервью  и оформление документов  для соответствующей рабочей позиции.  Таким 

образом, поле работы и принятие во внимание мнение сотрудников в этом отделе сужается  

лишь до административных услуг. Иными словами, роль человеческого фактора 

обессмысливается, а также и обеспечивание качественного отбора установления личностной 

совместимости. Потому что сегодня, в этих условиях, селективный процесс проходит 

виртуально, а проследить невербальное общение практически невозможно. И результат всего 

этого —  профессиональное развитие ново поступившего сотрудника происходит медленно, 

адаптирование на новом месте  с дистанции  осуществляется  трудно.  

Общение ограничивается лишь  до  клавиатуры и монитора.  Невербальный язык 

заменен движущимися стикерами или так называемыми смайликами.  С социально — 

психологической точки зрения есть серьезные основания для беспокойства.  И стоит, чтобы 

люди беспокоились  о  не автентичности  «Я»образа.  Также и поддержание анонимности, 

неполноценные переписки и разговоры, потеря  текста или непонимание другой стороны.  К 

этому списку можно добавить и использование стикеров,  мемов, смайликов в попытке 

заменить эмоциональное поведение, которое только  живая  речь   может "одеть в 

содержание и смысл".  Все чаще становятся поводы для встреч, собраний и т.д. в онлайн 

среде.  Это отнимает ценное время для  выполнения профессиональных обязанностей и 

повседневных рабочих задач и на самом деле, делает сотрудника все более неотлучным от 

его работы, а фактически — от компьютера. 

Несмотря  на сложность нынешней ситуации, можем посмотреть на нее и с 

положительной стороны. Существуют различные возможности, которые это особое время 

прячет в себе. Например, участия в онлайн-тренингах, семинарах, путешествиях и других 

интерактивных деятельностях,  которые при других обстоятельствах проводились бы на 

далёких расстояниях.  Или  возможности проводить побольше времени с семьей, обратиться 

ко своему внутреннему миру, особенно когда шум внешнего мира приглушен. Можем 

добавить и то, что каждому дается  шанс расширить свой опыт. 
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В данной статье автор предлагает правило для более лёгкого и быстрого нахождения 

пределов, содержащих показательные функции, с использованием эквивалентных форм этих 

функций. 

   Рассмотрим показательное следствие второго замечательного предела: 

 

lim
𝑥→0

𝑎𝑥 − 1

𝑥
= 𝑙𝑛𝑎, 

 

а также его частный натуральный вариант: 

 

lim
𝑥→0

𝑒𝑥 − 1

𝑥
= 1. 

 

Известно, что предел отношения функций равен отношению пределов этих функций: 

 
lim
𝑥→0

(𝑎𝑥−1)

lim
𝑥→0

𝑥
= 𝑙𝑛𝑎 => lim

𝑥→0
(𝑎𝑥 − 1) =  𝑙𝑛𝑎 ˑ lim

𝑥→0
𝑥 => lim

𝑥→0
𝑎𝑥 −  lim

𝑥→0
1 = lim

𝑥→0
(𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎), так как 

 

предел разности функций равен разности пределов этих функций, и постоянный 

коэффициент предела можно внести под знак этого предела: 

 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑎𝑥 = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

1 + 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

(𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎) => 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑎𝑥 = 𝑙𝑛
𝑥→0

(1 + 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎) , так как 

 

сумма пределов функций равна пределу суммы этих функций. 

 

   Итак, окончательно имеем:  

                                                                    𝑎𝑥 ~ 1 + 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎   , то есть 

 

в бесконечно малой окрестности точки х=0 функции 𝑦 = 𝑎𝑥 и y = 1 + 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎                              

эквивалентны, то есть в окрестности указанной точки эти функции ведут себя одинаково. 

Это значит, что если при вычислении предела функции 𝑦 = 𝑎𝑥 его аргумент стремится к 

нулю, то саму функцию 𝑎𝑥 можно просто заменить на линейное выражение (1 + 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎),  где 

х – аргумент показательной функции. Аналогично можно получить, в частности, и другое 

эквивалентное соотношение, положив а=е:  

 

     𝑒𝑥 ~ 1 + 𝑥   . 
 

   Применим теперь полученное правило к конкретным примерам: 

Пример 1. Найдите предел:  

lim
𝑥→0

105𝑥 − 1

𝑥
. 
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Решение. Это – неопределённость типа 
0

0
 . Аргумент показательной функции 5х 

стремится к нулю, поэтому можно применить соответствующую эквивалентную форму: 

 

lim
𝑥→0

(1 + 5𝑥 ∙ 𝑙𝑛10) − 1

𝑥
= lim

𝑥→0

5𝑥 ∙ 𝑙𝑛10

𝑥
= 5𝑙𝑛10. 

 

 

 

Пример 2. Найдите предел:  

lim
𝑥→0

𝑒−𝑥 − 1

𝑥
= 1. 

 

Решение. Это – неопределённость типа 
0

0
 . Аргумент показательной функции (-х) 

стремится к нулю, поэтому можно применить соответствующую эквивалентную форму: 

 

lim
𝑥→0

(1 + (−𝑥)) − 1

𝑥
=  lim

𝑥→0

−𝑥

𝑥
= −1. 

 

 

Замечание. Конечно же, эти пределы можно вычислить и непосредственным 

применением показательного следствия второго замечательного предела и его частного 

натурального случая, и заменой переменных, и по правилу Лопиталя. Но применением 

эквивалентных форм такие пределы вычисляются намного быстрее и легче.                          
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ПОЛНОГО И УСЕЧЁННОГО 

ПРЯМЫХ КОНУСОВ 

 

Шарифли Муталим Рамис оглу 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Бакинский инженерный университет 

  

При решении полного и усечённого прямых конусов автор данной статьи считает, что 

нет необходимости чертить весь конус, и вместо этого предлагает рассмотреть так 

называемые характеристические треугольники, которые содержат в себе все необходимые 

параметры, полностью характеризующие данные конусы.  

Сначала рассмотрим полный прямой конус. Напомним, что это – геометрическое 

тело, получаемое вращением прямоугольного треугольника вокруг вертикального катета. 

Как раз этот прямоугольный треугольник и будет являться характеристическим 

треугольником полного прямого конуса, чья гипотенуза есть образующая полного конуса, 

вертикальный катет  - это высота самого конуса, а горизонтальный катет равен радиусу 

основания конуса. Вспомним также, что полный прямой конус – это такой полный конус, у 

которого по определению высота падает в центр окружности основания.  

Итак, характеристический треугольник полного прямого конуса имеет следующий 

вид: 

    , где 

S - вершина полного прямого конуса; 

O - центр окружности основания конуса; 

A - точка на окружности основания конуса; 

 l - образующая конуса;   

 H - высота конуса; 

 R - радиус окружности основания конуса; 

 α - угол наклона образующей к плоскости основания конуса. 

Следует заметить, что характеристический треугольник полного прямого конуса – это 

одновременно и одна из половин осевого сечения этого конуса.  

   Таким образом, решив только характеристический треугольник, можно тем самым 

решить задачу на полный прямой конус.  

Пример 1. Найдите градусную меру угла между высотой и образующей конуса, если 

радиус основания 4√3 , а образующая 8. 

Решение. Применим характеристический треугольник данного конуса, являющегося 

полным прямым: 
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𝑅

𝑙
= 𝑠𝑖𝑛𝑥 =>

4√3

8
= 𝑠𝑖𝑛𝑥 =>

√3

2
= 𝑠𝑖𝑛𝑥 => 𝑥 = 60°. 

 

Затем рассмотрим усечённый прямой конус. Напомним, что это – геометрическое 

тело, получаемое вращением прямоугольной трапеции вокруг перпендикулярной к 

основаниям боковой стороны. Характеристический треугольник упомянутой прямоугольной 

трапеции и есть характеристический треугольник усечённого прямого конуса, чья гипотенуза 

есть образующая усечённого конуса, вертикальный катет – это высота самого конуса, а 

горизонтальный катет равен разности радиусов большего и меньшего оснований усечённого 

конуса. Вспомним также, что усечённый прямой конус – это такой усечённый конус, у 

которого по определению высота, проведённая из центра окружности одного основания, 

падает в центр окружности другого основания. 

Итак, характеристический треугольник усечённого прямого конуса имеет следующий 

вид: 

 

  , где  

 

C - точка большего основания, в которую падает высота, проведённая из окружности 

меньшего основания усечённого конуса на его большее основание; 

A - точка на окружности большего основания усечённого конуса; 

B - точка на окружности меньшего основания усечённого конуса; 

l - образующая усечённого конуса; 

H - высота усечённого конуса; 

R - радиус окружности большего основания усечённого конуса; 

r - радиус окружности меньшего основания усечённого конуса; 

α - угол наклона образующей к плоскости большего основания усечённого конуса. 

Таким образом, решив только указанный характеристический треугольник, можно тем 

самым решить задачу на усечённый прямой конус.  

Пример 2. Разность радиусов оснований усечённого конуса равна половине 

образующей. Найдите градусную меру угла между образующей и плоскостью большего 

основания конуса.  
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Решение. Применим характеристический треугольник данного конуса, являющегося 

усечённым прямым: 

 

 

 
 

По условию      

 

𝑅 − 𝑟 =
𝑙

2
=>

𝑅−𝑟

𝑙
=

1

2
=> 𝑐𝑜𝑠𝑥 =

1

2
=> 𝑥 = 60°.                                                                                                                                        
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ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Шарифли Муталим Рамис оглу 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Бакинский инженерный университет 

 

 

Ранее автором была выведена формула производной отношения функций, 

выраженной посредством определителя Вронского (вронскиана): 

 

[
𝑦(𝑥)

𝑧(𝑥)
]
′

=  −
𝑊[𝑦(𝑥); 𝑧(𝑥)]

𝑧2(𝑥)
. 

 

   Теперь сначала займёмся нахождением производной натурального логарифма 

отношения некоторых функций y(x) и z(x) по правилу логарифмического 

дифференцирования: 

 

[𝑙𝑛
𝑦(𝑥)

𝑧(𝑥)
]
′

=
[
𝑦(𝑥)
𝑧(𝑥)

]′

𝑦(𝑥)
𝑧(𝑥)

=
𝑧(𝑥)

𝑦(𝑥)
∙

𝑦′(𝑥) ∙ 𝑧(𝑥) − 𝑦(𝑥) ∙ 𝑧′(𝑥)

𝑧2(𝑥)
. 

Итак, имеем: 

 

                           1.        [𝑙𝑛
𝑦(𝑥)

𝑧(𝑥)
]

′
=

𝑦′(𝑥)∙𝑧(𝑥)−𝑦(𝑥)∙𝑧′(𝑥)

𝑦(𝑥)∙𝑧(𝑥)
= −

𝑊[𝑦(𝑥);𝑧(𝑥)]

𝑦(𝑥)∙𝑧(𝑥)
    . 

 

Пример 1. Найдите производную функции f(x) = l𝑛
𝑥

𝑥2−1
. 

Решение. Воспользуемся предложенной формулой: 

                  𝑓′(x) = (l𝑛
𝑥

𝑥2−1
)′ =

(𝑥)′∙(𝑥2−1)−𝑥∙(𝑥2−1)
′

𝑥(𝑥2−1)
=

1∙(𝑥2−1)−𝑥∙2𝑥

𝑥(𝑥2−1)
=

𝑥2−1−2𝑥2

𝑥(𝑥2−1)
=

−𝑥2−1

𝑥3−𝑥
=

𝑥2+1

𝑥−𝑥3. 

 

Затем рассмотрим натуральный логарифм простой дробно-линейной функции: 

 

f(x) = l𝑛
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 ,  где 

 

a, b, c, d – постоянные коэффициенты. Найдём производную этой функции по предложенной 

автором первой формуле: 

 

          𝑓′(x) = (l𝑛
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
)′ =

(𝑎𝑥+𝑏)′∙(𝑐𝑥+𝑑)−(𝑎𝑥+𝑏)∙(𝑐𝑥+𝑑)′

(𝑎𝑥+𝑏)(𝑐𝑥+𝑑)
=

𝑎(𝑐𝑥+𝑑)−(𝑎𝑥+𝑏)∙𝑐

(𝑎𝑥+𝑏)(𝑐𝑥+𝑑)
=

𝑎𝑐𝑥+𝑎𝑑−𝑎𝑐𝑥−𝑏𝑐

(𝑎𝑥+𝑏)(𝑐𝑥+𝑑)
= 

 

                                                                                =
𝑎𝑑 − 𝑏𝑐

(𝑎𝑥 + 𝑏)(𝑐𝑥 + 𝑑)
. 

 

   Итак, имеем: 

2.                 (l𝑛
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
)′ =

|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|

(𝑎𝑥+𝑏)(𝑐𝑥+𝑑)
= −

𝑊[𝑎𝑥+𝑏;𝑐𝑥+𝑑]

(𝑎𝑥+𝑏)(𝑐𝑥+𝑑)
  , где 
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 |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 есть определитель второго порядка, составленный из коэффициентов 

дробно-линейной функции. 

 

Пример 2. Найдите производную функции f(x) = ln
1+2𝑥

1−2𝑥
. 

 

Решение. Воспользуемся второй предложенной формулой: 

 

𝑓′(x) = (ln
1+2𝑥

1−2𝑥
)′ = (ln

 2𝑥+1

−2𝑥+1
)′ =

|
2 1

−2 1
|

(2𝑥+1)(−2𝑥+1)
=

2∙1−(−2)∙1

(1+2𝑥)(1−2𝑥)
=

2+2

1−4𝑥2 =
4

1−4𝑥2. 

 

Далее рассмотрим натуральный логарифм сложной дробно-линейной функции: 

 

                                                               f(x) =ln 
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑
 , где 

 

a, b, c, d – снова постоянные коэффициенты; y(x) – некоторая другая функция. Найдём 

производную этой функции по предложенной автором первой формуле: 

 

                                                                 𝑓′(x) = [𝑙𝑛
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑
]

′

= 

 

=
[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏]′ ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑] − [𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]′

[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]
 

 

=
𝑎 ∙ 𝑦′(𝑥) ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑] − [𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ 𝑐 ∙ 𝑦′(𝑥)

[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]
= 

 

=
[𝑎𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑎𝑑 − 𝑎𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) − 𝑏𝑐] ∙ 𝑦′(𝑥)

[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]
=

(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) ∙ 𝑦′(𝑥)

[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏] ∙ [𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]
. 

 

Итак, имеем: 

                                             3.       [𝑙𝑛
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑
]′ =

|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|∙𝑦′(𝑥)

[𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏]∙[𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑]
   . 

 

Пример 3. Найдите производную функции f(x) = 
𝑥4

1−2𝑥4  . 

Решение. Воспользуемся третьей предложенной формулой: 

 

     𝑓′(x) = (𝑙𝑛
𝑥4

1−2𝑥4
)′ = (𝑙𝑛

1∙𝑥4+0

−2𝑥4+1
)′ =

|
1 0

−2 1
|∙(𝑥4)′

𝑥4∙(1−2𝑥4)
=

(1−0)∙4𝑥3

𝑥4∙(1−2𝑥4)
=

4

𝑥(1−2𝑥4)
=

4

𝑥−2𝑥5
. 

 

Следует заметить, что предложенных автором формул в широкой математической 

литературе нет. Эти формулы позволяют быстро и легко находить вышеупомянутые 

производные.  
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   Известно, что около любого треугольника всегда можно описать окружность, и 

радиус такой описанной окружности обычно определяется из формулы  R = 
𝑎𝑏𝑐

4∙𝑆
 , где  

S - площадь треугольника, a, b, c - его стороны. Если принять, что a – основание 

равнобедренного треугольника, b - его боковая сторона, h - высота, опущенная на основание, 

то  

𝑅 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏

4 ∙
1
2 𝑎 ∙ ℎ

=
𝑏2

2ℎ
=

𝑏2

2√𝑏2 −
𝑎2

4

=
𝑏2

√4𝑏2 − 𝑎2
=

𝑏2

√(2𝑏 − 𝑎)(2𝑏 + 𝑎)
. 

Эту же формулу можно получить и без использования площади треугольника. Для 

этого рассмотрим следующий равнобедренный треугольник с описанной около него 

окружностью: 

 
 

Центр описанной около равнобедренного треугольника окружности находится на оси 

симметрии BD этого треугольника. Рассмотрим прямоугольный треугольник DOC, в котором  

OD = BD – BO = h – R. По теореме Пифагора имеем: 𝑅2 = (
𝑎

2
)2 + (ℎ − 𝑅)2 => 

𝑅2 =
𝑎2

4
+ ℎ2 − 2ℎ𝑅 + 𝑅2 => 2ℎ𝑅 =

𝑎2

4
+ ℎ2 => 2ℎ𝑅 =

𝑎2

4
+ (𝑏2 −

𝑎2

4
) => 

                                                            =>2ℎ𝑅 = 𝑏2 => 𝑅 =
𝑏2

2ℎ
. 

Итак, получаем ту же самую формулу: 

 

R = 
𝑏2

√(2𝑏−𝑎)(2𝑏+𝑎)
  , где 

 

a - основание равнобедренного треугольника, b - его боковая сторона. 
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Вывод этой формулы без использования площади равнобедренного треугольника в 

широкой математической литературе не встречается.  

Пример. Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного 

треугольника с основанием 24 и боковой стороной 15. 

Решение. R = 
152

√(2∙15−24)(2∙15+24)
=

225

√6∙54
=

225

√324
=

225

18
=

25

2
= 12,5. 
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