
Міжнародний центр науки і досліджень 

(м. Київ) 

 

  

 

 

 

МАТЕРІАЛИ IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  

РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ЗНАНЬ» 

 

19-20 лютого 2020 року 

 

 

 

 

 

 

Київ 

МЦНіД 

2020 



2 

УДК 005   

ББК 66.3(0)  

 

 

 

 

 

Теорія і практика розвитку наукових знань: матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 лютого 2020 року. – Київ : 

МЦНіД, 2020. – 60 с.  

 

 

У даному збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку наукових 

знань». Висвітлюються актуальні проблеми розвитку науки на сучасному 

етапі розвитку. Розглядаються актуальні механізми та інструменти 

забезпечення перспектив наукових досліджень.  

 

 

Збірник предназначений для студентів, здобувачів наукових ступенів, 

науковців та практиків.  

 

 

Всі матеріали представлені в авторській редакції. За повноту та цілісність 

яких автори безпосередньо несуть відповідальність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦНіД 2020 

 



3 

ЗМІСТ 

Біологічні науки ........................................................................................................................................ 5 

Коц С.М., Коц В.П., Майорова О.Р.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ 

СИСТЕМИ  У ДІТЕЙ............................................................................................................................................................... 5 

Державне управління .................................................................................................... 7 
Ананко Р.В.,  Хойнацька Л.М.  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОНОГО ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ 

КРАЇН СВІТУ В ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ .................................................................................... 7 

Гичка Л.Ю.,  ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ ......................................................................................................................................................................................... 8 

Потопальський Р.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ВИЇЗНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ............................................................................................................................................................... 9 

Економічні науки ......................................................................................................... 11 
Гуторов А.О. ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ .................................................................................................................................................... 11 

Лень В.С., Гливенко В.В. ПРО СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ (ВІДСОТКА) ЗА 

ДОВГОСТРОКОВИМИ БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ .................................................................... 13 

Рубанов П.М. ВПЛИВ FINTECH ІННОВАЦІЙ НА СЕКТОР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ .................................................................................................................................. 15 

Савчук В.  ОСОБЛИВОСТІ В2В МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ ......................................... 16 

Цаюков О.О. ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В 

СУЧАСНОМУ ЧАСІ ......................................................................................................................................................... 17 

Шушкова Ю.В. ТЕХНОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ТАВИСНОВКИ 

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ............................................................................................. 18 

Історичні науки ........................................................................................................... 21 
Шевченко В.М. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ДЕМОКРАТИЧНОМУ РУСІ (1989 – 1991 РОКИ) ...................... 21 

Медичні науки .................................................................................................................... 22 
Майорова О.Р. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ........................................................... 22 

Педагогічні науки ......................................................................................................... 23 
Батрун І.В. ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ....... 23 

Варнавська І.В., Калініченко В.Г. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗАСОБАМИ ВИРАЗНОСТІ МОВИ ........... 25 

Висікайло Т.В. МУЗЕЙНА ПРАКТИКА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ........................... 27 

Крикавський О.І. МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ ....................................................................................................................................... 29 

Передерій Л.Ю. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВНЕ ЗНАРЯДДЯ ВИКЛАДАННЯ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ .................................................................................................................................................. 30 



4 

Петрусь О.В. ТЕХНОЛОГІЯ ЕМПАТІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ .............................................................................. 32 

Славопас В.А. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ... 33 

Суровцева Л.І. СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ З БІОЛОГІЇ .................................................................................... 34 

Політичні науки .......................................................................................................... 36 
Ніколаєва Д.О. ПОСИЛЕННЯ КОНФРОНТАЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ ТА ОАЕ: ОСНОВНІ 

ЧИННИКИ ЕСКАЛАЦІЇ НАПРУГИ .......................................................................................................................... 36 

Перфільєва А.О. МАРКСИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ГЕГЕМОНІЇ В ДИСКУРСІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ....................................................................................................................................... 38 

Психологічні науки ...................................................................................................... 40 
Борщ К.В., Соловйова К.О. НЕСТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА 

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ............................................. 40 

Редчук І.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ  В 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ........................................................................................................................................................ 41 

Секрет А.О., Гончарук Н.М. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖОСОБИСТІСНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ  У СИСТЕМІ «ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ» ......................................................................................... 43 

Технічні науки ............................................................................................................... 45 
Hvalin D.I.,  Mystetskyi V.A. ELECTROMAGNETIC FIELD DISTRIBUTION IN THE  END ZONE OF 

A POWERFUL TURBOGENERATOR ......................................................................................................................... 45 

Войтків С.В. ФОРМУЛА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ СПАЛЬНИХ ВАГОНІВ ........... 46 

Іванісова А.П., Ільїн С.В. УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ, ЯК ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ В РІДИНІ .................................................................................................. 49 

Левченко Ю.Ю. АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НОВІТНІХ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ДВОСИСТЕМНИХ ЛОКОМОТИВІВ ........................................................................................................................ 50 

Надригайло Т.Ж., Борис Б.А., Павленко А.А. МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ  ТУРБУЛЕНТНОГО РУХУ РІДИНИ ............................................................................... 52 

Черняк О.Р. УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДАПТИВНОЇ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ РАДІОЛІНІЇ ДЕКАМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ ............................ 54 

Фізико-математичні науки ...................................................................................... 55 
Третиник В.В.,  Козик В.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОЛОСОВОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ..................................................................................................... 55 

Філологічні науки ......................................................................................................... 57 
Невірець О.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. ...................... 57 

Смокович О.П. ПРОБЛЕМАТИКА СЛОВОТВОРУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЙОГО ОСНОВНІ 

СПОСОБИ .................................................................................................................................................................................. 59 

 



5 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Коц С.М., Коц В.П.,  

 к.б.н., доценти кафедри анатомії та фізіології людини ім. Я.Р. Синельникова,  

Майорова О.Р.,    

студентка.   

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ  У ДІТЕЙ 
 

Особливе значення необхідно відводити питанню збереження і укріплення здоров’я дітей і молоді, 

оскільки ця частина населення є нашим майбутнім, майбутнім нашої країни. Діти із незаможних сімей, кількість 

яких зросла у нашій країні, найбільш сильно відчуває на собі вплив стресорних негативних факторів [13]. 

Дана робота є продовженням серії досліджень останнього десятиліття по про проблемам фізичного 

здоров’я, розвитку, функціонального стану організму та систем організму дітей, підлітків та молоді [2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12?13,15,16]. Малорухомий спосіб життя позначається негативними змінами на 

діяльності серцево-судинної системи (слабшає сила скорочень серця, розвивається артеріальна гіпертонія, 

ішемічна хвороба серця, прогресує вегето-судинна дистонія); дихальній (знижуються показники життєвої 

ємкості легенів, максимального споживання кисню, тощо); опорно-руховій (відмічається розвиток 

остеопорозу, остеохондрозу, остеоартрозу); травній та інших системах організму. При дослідженні 

показників серцево-судинної системи у респондентів із різним рівнем рухової активності, виявлено, що 

систематична нестача рухової активності та низький рівень рухової працездатності призводять до 

зміщення балансу вегетативної регуляції серця у сторону симпатичної дії [9]. 

На думку ряду дослідників, в основі істотного погіршення функціонального стану організму [5; 6; 16] 

лежить певний комплекс причин, провідну роль серед яких є рівень холестерину, недостатність фізичної 

активності, психоемоційний стан, соціальні, екологічні, побутові та інших фактори, що можуть 

призводити до функціональних та психічних порушень. [1,3, 6,11].  

Проведення моніторингу показників систем організму є надзвичайно актуальним. Адже між станом 

здоров’я і хвороби виділяють перехідний третій стан, який характеризується «неповним» здоров’ям. 

Моніторинг дає можливість попередити захворювання, рівень яких зріс [16]. 

Як вказується у останніх дослідженнях, значна кількість дітей 11-16 років мають напруження 

адаптаційних механізмів [2; 5;11] Вказується на позитивний вплив відпочинку у спеціальних дитячих  

таборах відпочинку та оздоровлення на показники функціонального стану організму, де діти отримували 

оздоровчі процедури, з оптимальною програмою рухової активності, ароматерапевтичні сеанси,  курс 

фітотерапії, спелеотерапії, теренкури [3;11].   

Метою дослідження є вивчити стан кардіореспіраторної системи організму. 

У дослідженні прийняли участь 220 дітей шкільного віку. Дослідження проводились  у 2019  році. 

Робота проводилася з використанням простих вимірювальних приладів за стандартними методиками [4, 

5, 2, 12, 14]. Усі вимірювання  проводили у першій половині дня. 

Індекс Скибинського визначається за допомогою формули де враховується ЧСС – частота серцевих 

скорочень у спокої; ЖЄЛ – життєва ємність легенів та затримка дихання[1, 4, 5,12,14].  

Індекс Скибинського визначає функціональну можливість органів дихання і кровотоку, і стійкість 

організму до гіпоксії. За його показниками можна говорити про достатні чи недостатні функціональні 

можливості органів дихання і кровотоку і зниження стійкості організму до гіпоксії. 

Оцінюючи дані табл.1  можна говорити про наступне. Низькі показники індексу Скибинського 

спостерігаються у великої кількості дітей 8-10 років 12-13 років (від 37,5% до 66,7%). Майже половина 

дітей цього віку мають недостатні функціональні можливості дихальної системи, про що свідчать і 

останні дослідження [15]. Велика частина 6-8, 11-12 та 14-15 років мають найвищі показники індексу 

Скибинського, що говорить про нормальний розвиток дихальної системи.  

Загалом спостерігається роздвоєння результатів. Найбільша відсоткова частка дітей має або низькі 

або високі результати. Діти, що займаються спортом, мають високу рухову активність поза заняттями, -  

маємо кращі результати. Школярі, що нехтують заняттями спортом і мають велике розумове 

навантаження та, виходячи з цього, втому, мають низькі результати індексу Скибинського. Отже, ще раз  



6 

Таблиця 1. Розподіл за показниками індексу Скибинського дітей різного шкільного віку 
 

підтверджується, що ті, хто має вищий рівень рухової активності [9] , займаються легкою атлетикою, 

ігровими командними видами спорту мають найбільші  функціональні резерви кардіореспіраторної 

системи і найвищу фізичну працездатність, у порівнянні з тими, що менш активні. 
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Фізична культура, спорт та здоров'я. Міжнародна науково-практична конференція. 2017. С. 261-264. 
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Вік 

Високий 

5б 

Вище середнього 

4б 

Середній 

3б 

Нижче- середнього 

2б 

Низький 

1б 

К-сть, % К-сть, % К-сть, % К-сть, % К-сть, % 

6 років 57,1 - 28,6 14,3 - 

7років 58,3 - 8,3 16,7 16,7 

8 років 50 - 3,8 3,8 42,4 

9 років 25 8,3 - - 66,7 

10 років 31,5 - 12,4 18,6 37,5 

11 років 50 7,1 - 7,1 35,8 

12 років 40 - 10 - 50 

13 років 22,2 - 14,8 3,7 59,3 

14 років 38,9 5,5 16,7 5,5 33,4 

15 років 40,7 3,7 37 7,4 11,2 

16 років 18,2 9 36,4 18,2 18,2 

Всі  разом 38,5 2,7 15,2 6,9 36,7 

http://journals.uran.ua/ksapc_conference/article/view/118066
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 професор кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін. 

 Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка. 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОНОГО ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В 

ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 
 

Охоронні послуги, як вид діяльності існують вже досить давно, але з кожним днем, зі збільшенням 

затребуваності на ці послуги питання їх конкурентоспроможності стає все більш і більш актуальним. 

Сектор безпеки і охорони має не мало всіляких нюансів і тонкощів, які потрібно якісно вдосконалювати. 

Над обґрунтуванням дослідження охоронної діяльності, як складової забезпечення безпеки, 

працювали такі вчені, як В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурко, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, 

І. П. Колесов, Є. В. Додіна, О.М. Єщука, С. В. Ківалова, В. В. Коваленка, В. К. Колпакова.  

 У США, Англії, Франції і в багатьох інших країнах успішно розвинені і узаконені послуги з приватної 

охоронної діяльності, за рахунок цього значно скорочуються витрати державного бюджету на утримання 

державних охоронних підрозділів [1, с.240]. 

Діяльність державних підрозділів і приватних охоронних підприємств проводиться в наступних 

формах: обмін оперативною інформацією; спільне використання оперативних сил і засобів; спільне 

проведення окремих заходів; підготовка кадрів.  Наприклад спецслужби США передають  приватним 

охоронним підприємствам велику кількість технічних пристроїв (телефонні декодери, установки 

електронного контролю за об'єктом спостереження, радіостанції), а приватні підприємства надають їм 

співробітників і техніку, тим самим розширюючи можливості охоронної системи [2, с.156]. 

Для України є важливим перейняття досвіду зарубіжних країн у взаємовідносинах між правоохоронними 

органами та приватними охоронними організаціями. Зокрема, передбачити можливість укладення 

адміністративних договорів про взаємодію з правоохоронними органами. Перейняти досвід щодо визначення і 

законодавчого закріплення конкретизованого переліку підстав для анулювання ліцензії на здійснення охоронної 

діяльності. Запровадити санкції, які передбачатимуть такий вид відповідальності як штраф. На законодавчому 

рівні передбачити припинення дії ліцензії за вчинення дій проти особи, яка охороняється.  

Суб’єкти охоронної діяльності повинні мати можливість саморегулювання власних відносин, тобто в 

Законі України «Про охоронну діяльність» потрібно передбачити надання часткового самоврядування. 

Питання ліцензування в цьому випадку повинно залишатись в повноваженнях держави, однак інші питання 

цілком можливо передати до повноважень самоврядної організації суб’єктів охоронної діяльності. 

Як законодавство про правоохоронні органи, так і Закон України «Про охоронну діяльність» повинні 

включити в себе положення про адміністративні договори зі суб’єктами охоронної діяльності або ж зі 

самоврядною організацією суб’єктів охоронної діяльності. Адміністративний договір повинен мати своїм 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/download/729/748
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змістом умови щодо принципів, напрямків та способів взаємодії між приватними охоронними 

організаціями та  державними правоохоронними органами [3, с.3]. 
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2. Пунда О. Приватна охоронна та детективна діяльність (перспективи правового регулювання) // 

Серія юрид. 2009. – Вип. 48. – С. 151-159. 

3. Шелухін О. М. Вдосконалення взаємодії недержавних охоронних структур служб безпеки з 

правоохоронними органами України //Часопис академії адвокатури України – № 17 (4’2012) – С. 1-6. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Сучасний етап побудови демократичної, соціально-правової держави з врахуванням глобальних змін 

неможливий без реорганізації системи місцевого самоврядування. Пріоритетним напрямком державної 

політики є забезпечення якісного та ґрунтовного розвитку регіонів як важливих складових економіки країни. 

Сьогодні доводиться констатувати, що в Україні існуюча система місцевого самоврядування 

недостатньо ефективно виконує головну місію, закладену Конституцією - забезпечення права 

територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність власних можливостей розвитку, 

старіння населення, значний відтік економічно активної його частини ускладнюються проблеми з 

наданням членам громад, насамперед сільських та селищних, якісних послуг, відповідальність за які 

несуть органи місцевого самоврядування. 

Необхідність постійної підтримки малочисельних громад з використанням системи дотацій 

вирівнювання, яка реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст - потенційних точок 

економічного зростання. 

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше прискорення темпів урбанізації. Це 

спричиняє зростання чисельності міського населення, розширення меж міст, ускладнення вирішення 

проблем забезпечення мешканців відповідною інфраструктурою, соціальними послугами. 

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень представницьких та виконавчих органів 

місцевого самоврядування міст, з іншого впровадження ефективних механізмів контролю за економним 

та ефективним використанням місцевих ресурсів з боку членів їх територіальних громад. 

Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації влади, реформування якої має 

бути спрямоване на підвищення ефективності управління суспільним розвитком у просторовому вимірі. 

Реформування місцевого самоврядування ставилось на обговорення не один рік. Це відбувалося на 

усіх рівнях влади, однак будь-які спроби втілити реформування досі не увінчалися успіхом. 

Децентралізація та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування сьогодні вже вийшла за рамки 

звичайного бажання покращити публічне управління, а стала гострою необхідністю, а передумовою 

виходу з кризи в Україні. На початку 2015 року було прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна–

2020», одним з пунктів якої є децентралізація та реформа державного управління. [3]. 

В діючій та чіткій системі місцевого самоврядування зосереджений вагомий потенціал, що за умови 

адміністративного реформування здатний створити самоврядні інститути суспільства України на противагу 

існуючому державному управлінні [3]. Продумана до дрібниць адміністративна політика держави має стати 

фундаментом для формування правової держави та громадянського суспільства в Україні. 

За всі роки становлення українського місцевого самоврядування науковці та практики називають його 

дві основні проблеми: нечіткість формування повноважень та відсутність достатнього фінансування. 

Значним поштовхом для демократизації суспільства стало закріплення статусу місцевого самоврядування 

на конституційному рівні, а саме стаття 7 Конституції визначає, що в Україні місцеве самоврядування 
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визнається та гарантується. Самоврядуванню присвячений також і ХІ розділ КУ. На основі конституційних 

норм був прийнятий ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», і цю сферу законодавства суттєво наблизила 

до європейських стандартів ратифікація Європейської хартії. З однієї сторони, в умовах закріплених багатьох 

прав і свобод законодавчо, місцеве самоврядування має правову основу для розвитку та всебічного 

функціонування самоврядування. Однак на практиці виникає безліч колізій, які є джерелом суперечностей між 

суб’єктами публічних правовідносин. А учасники місцевих громад не зацікавленні в цьому, бо численні питання 

місцевого рівня не вирішуються, а лише перекидаються з однієї компетенції в іншу.  

Отож, до проблемних питань місцевого самоврядування, що потребують нагального вирішення варто 

віднести такі: 

– визначення територіальної основи для повноцінної діяльності органів місцевого самоврядування, 

що здатні забезпечити належну якість та доступність публічних послуг, що за Законом надаються 

органами самоврядування, і, звичайно, необхідної ресурсної бази для цього; 

– забезпечення гідних матеріальних, організаційних та фінансових умов для здійснення місцевим 

самоврядуванням власних та делегованих повноважень [3]; 

– чітке розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади за 

принципом субсидіарності на різних рівнях адміністративно-територіального устрою [1]; 

– запровадити механізм державного контролю щодо дотримання у діяльності органів місцевого 

самоврядування засад Конституції та законів України. 

Місцеве самоврядування для України – це шлях до кращого свідомого життя українців, коли громада має 

зрозуміти, що власний добробут та благоустрій Батьківщини лежить на її плечах і ніхто крім них не зможе 

забезпечити достойний рівень життя. Самоврядування в Україні нажаль перебуває на недостатньому рівні 

розвитку. Необхідна публічна підтримка реформи децентралізації не тільки з боку усіх політичних сил, а також 

пересічних громадян України. Разом з тим, попри важку фінансово-економічну ситуацію, стан неоголошеної 

війни, внутрішні конфлікти, застарілу нормативно-правову базу, вдале проведення реформ, а це в, першу чергу, 

якісні зміни в системі місцевого самоврядування, може дати нашій державі необхідний поштовх до справді 

якісних змін і перетворень. Лише в комплексному підході можлива реалізація планів місцевого самоврядування. 
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ресурс] / О. К. Гордєєв // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa. 
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Потопальський Р.Г. 

магістрант інституту управління охорони України,  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології охоронної діяльності 

підполковник Гребенюк М.О. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

СЛУЖБИ ВИЇЗНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Аналіз організаційно-правових і психологічних особливостей, притаманних охоронній діяльності 

військовослужбовцям Служби виїзної охорони України, дозволив визначити конкретні, найбільш загальні для 

представників даного виду діяльності такі характеристики, зокрема, принципи, на яких ця діяльність 

розбудовується; нормативно-правову регламентацію, що зумовлює розпорядчі функції військовослужбовців 

СВО і засоби специфічного впливу; різноманітність і чисельність соціальних ситуацій службової діяльності; 

екстремальність, зумовлену багатьма соціально-психологічними чинниками.  

http://www.problecon.com/
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Враховуючи соціальну спрямованість та функціональну визначеність діяльності 

військовослужбовців СВО, можна стверджувати, що вона здійснюється в ситуаціях потенційної та 

актуальної напруженості, ризику для життя і здоров’я, підвищеної відповідальності. В роботі розглянуто 

деформантні зміни особистості працівника при тривалому виконанні службових обов’язків.  

Завдання, права та обов’язки військовослужбовців УДО України, визначені в Законі України «Про 

державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», мають грунтовний психологічний 

зміст, який зумовлює ефективність професійної діяльності та формування особистості професіонала. 

Знання цього змісту, опрацювання навичок психологічно доцільної поведінки в межах психологічної 

підготовки забезпечує виконання обов’язків не лише в повсякденних, але й в екстремальних умовах.  

В контексті організації професійної психологічної особливості військовослужбовців СВО нам 

видається доцільним поділяти чинники екстремальності на ситуативні, особистісні і діяльнісні. Першу 

групу (C) утворюють чинники, відносно зовнішні щодо особистості військовослужбовуя (предметність, 

об'єктна диспозиція, фізико-хімічна та соціальна параметричність ситуації тощо). Загалом ситуативні 

чинники умовно можна поділити на фізико-хімічні, об’єктно-предметні та змістовні. Змістовність 

ситуативних екстремум-чинників характеризується наявністю у них властивостей, які потенційно або ж 

актуально можуть зумовлювати психоемоційну напруженість у військовослужбовця, загрозу його життю 

та здоров’ю. Особистісні чинники екстремальності (О) зумовлюються сформованістю змісту структурних 

компонентів особистості військовослужбовця (за К.К.Платоновим), його психологічними диспозиціями 

(темпераментно-характерологічні особливості, пізнавальна, емоційно-вольова, комунікативна та 

мотиваційна сфери). Діяльнісні чинники (Д) відображають здатність військовослужбовця до адекватності 

реагування в екстремальних ситуаціях.  

 Службова діяльність висуває особливі вимоги до особистісних якостей співробітників, в першу 

чергу, до професійно важливих. Особливості цієї діяльності вимагають розвитку емоційно-вольової 

стійкості, формування психологічної надійності при впливі стресових факторів. Метою психологічної 

особливості військовослужбовців СВО є формування у них готовності діяти професійно грамотно, чітко, 

з високою працездатністю в будь-яких складних умовах службової діяльності. 

Психологічна підготовленість є комплексною складовою професійної майстерності співробітників. 

Це сукупність сформованих і розвинених психологічних характеристик співробітника, які відповідають 

специфічним і важливим психологічним особливостям службової діяльності і виступають однією з 

найважливіших передумов її здійснення. Вона традиційно складається з чотирьох груп компонентів: 

- професійно-психологічної орієнтованості і чутливості співробітника (прагнення, інтерес і вміння 

розуміти психологічні аспекти ситуацій і людей, з якими він має справу, вміння розібратися в них); 

- підготовленості співробітника з психологічних аспектів ефективності професійних дій і тактики, що 

проявляється в розумінні психологічних умов ефективності професійних дій і умінні забезпечувати їх 

створення; вмілому використанні психологічних засобів реалізації професійних дій (мовних і немовних), 

у вмілому використанні всього комплексу психологічних прийомів, що забезпечують більш високу 

ефективність вирішення службових завдань; 

- розвиненої професійної спостережливості і пам'яті співробінтика (включає вміння застосовувати 

психологічно обґрунтовані прийоми і правила для підвищення ефективності професійного 

спостереження), розвиненої професійної уважності, натренованості органів чуття, натренованості у 

швидкому, повному і точному запам'ятовуванні, хорошому збереженні в пам'яті і правильному 

відтворенні значущої для вирішуваних завдань інформації); 

- психологічної стійкості (виражається в здатності співробітника діяти спокійно і впевнено в психологічно 

складних, емоційно напружених, небезпечних і відповідальних ситуаціях службової діяльності). 

 До змісту психологічної особливості військовослужбовців СВО можна віднести наступне: 

- розвиток психологічної орієнтованості в різних аспектах специфічної службової діяльності; 

- формування і розвиток професійно значущих пізнавальних якостей; 

- удосконалення і розвиток навичок і умінь встановлення психологічного контакту з різними 

категоріями громадян; 

- удосконалення умінь застосовувати психолого-педагогічні прийоми впливу в складних, 

конфліктних ситуаціях спілкування з громадянами; 

- формування психологічної стійкості, вміння володіти собою в напружених ситуаціях службової діяльності; 
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- розвиток позитивних емоційно-вольових якостей особистості, навчання співробітників прийомам 

саморегуляції і самоконтролю; 

- підготовка до психічних перевантажень в роботі. 

Професійна психологічна особливість військовослужбовців СВО повинна бути спрямована на 

формування психологічної стійкості до: 

- негативних чинників службової діяльності: психоемоційної напруженості, відповідальності, ризику, 

небезпеки, дефіциту часу, невизначеності, несподіванки і т. ін.; 

- конфліктних ситуацій в службовій діяльності: уміння аналізувати внутрішні причини конфлікту, 

здатність розібратися в закономірності їх виникнення, перебігу і володіння способами вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Морально-психологічна особливість виступає необхідною складовою частиною професійної 

підготовленості військовослужбовців СВО України. Її сутність полягає у формуванні особистої потреби і умінь 

планувати і здійснювати професійну поведінку за високими моральними критеріями, у відповідності з 

моральними критеріями професійної діяльності загалом. Від ступеня морально-психологічної підготовленості 

залежить ставлення співробітників до професійної діяльності, до інших людей і до самого себе. 

В цілому висловлювання опитаних про сутність морально-психологічної особливості як підготовки 

курсантів і слухачів стосувались: активізації людських можливостей в екстремальних умовах; уміння виявляти 

самовладання і стримувати свої емоції. Таким чином, викладачі, не уявляючи змісту морально-психологічної 

підготовки, висловлювали загалом вірні судження про її цілі і основні напрями стосовно курсантів і слухачів. 

Диференційною ознакою щодо змісту морально-психологічної особливості може бути наявність чи 

відсутність життєвого та професійного досвіду. Відповідно, засоби і сутність методичного забезпечення 

підготовки повинні бути адресно спрямованими чи то на молодих, морально і професійно несформованих 

працівників, чи на досвідчених професіоналів, стосовно яких виникає потреба у психокорекції якостей, 

що виникли внаслідок професійної деформації, життєвих негараздів і професійних проблем. 

Доцільність і можливість проведення професійного психологічного відбору обумовлена існуванням 

стійких індивідуальних відмінностей між людьми, які можуть бути настільки значимі, що деякі 

військовослужбовці СВО, не дивлячись на достатнє здоров'я і активне прагнення опанувати певною 

діяльністю, фактично не можуть досягти необхідного мінімуму професійної майстерності.  
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Гуторов А.О., 

д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту,  

публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 

ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
 
Світовий та вітчизняний досвід розвитку аграрного сектора економіки переконливо доводить, до його 

сталість та ефективність забезпечується за рахунок системи інтеграційних і квазіінтеграційних відносин, до яких 
залучені усі без винятку сільськогосподарські товаровиробники. Зважаючи на посилення антимонопольного 
регулювання й міжнародні договірні зобов’язання України, однією із перспективних форм організації 
сільськогосподарського виробництва є виробнича контрактація сільськогосподарської продукції. 

Згідно з нашими дослідженнями методологічного базису [1], виробничу контрактацію в аграрному секторі 
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економіки необхідно провадити на основі суворого дотримання відповідних принципів.  
Так, за принципом законності договори контрактації є основними документами, які визначають права та 

обов’язки сторін. Договір контрактації є двостороннім, відплатним, взаємним, консенсуальним та каузальним 
правочином. При цьому до контракторів зазвичай встановлюються такі вимоги під час здійснення виробничої 
контрактації: відсутність майнової застави об’єктів виробничого призначення, зокрема і у формі аграрних 
розписок; відсутність раніше укладених договорів виробничої контрактації на один і той же об’єкт виробничої 
контрактації; відсутність деривативів на об’єкти виробничої контрактації на момент укладення договору 
виробничої контрактації; відсутність судових позовів і проваджень за раніше укладеними договорами 
виробничої контрактації; наявність відповідних документів, що підтверджують факт визнання контрактанта 
суб’єктом племінної справи у тваринництві, відповідно до Закону України «Про племінну справу у 
тваринництві», та (або) суб’єктом насінництва та розсадництва, відповідно до Закону України «Про насіння і 
садивний матеріал», та (або) ліцензованого на право здійснення господарської діяльності, відповідно до Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів – у разі 
здійснення виробничої контрактації щодо об’єктів виробничої контрактації, які потребують відповідних 
дозвільних документів. У випадку здійснення правочинів контракторами – фізичними особами – відсутність 
визнання їх цивільно обмежено дієздатними або недієздатними; неперебування у розшуку Національною 
поліцією України. У випадку здійснення правочинів контракторами – юридичними особами або фізичними 
особами-підприємцями – наявність усіх необхідних документів для здійснення господарської діяльності, 
відповідно до чинного законодавства України. Водночас до контрактантів встановлюються такі вимоги під час 
здійснення виробничої контрактації: неперебування юридичної особи у процесі ліквідації та (або) реорганізації; 
відсутність судових рішень щодо визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом; відсутність 
судових позовів і проваджень за раніше укладеними договорами виробничої контрактації; відсутність майнової 
застави об’єктів виробничого призначення, що надається контрактору для здійснення ним господарської 
діяльності за договором виробничої контрактації; наявність усіх необхідних документів для здійснення 
господарської діяльності, відповідно до чинного законодавства України. 

Принцип формальності полягає в тому, що контрактацію здійснюють на основі укладених договорів 
контрактації у простій письмовій формі або письмовій формі з нотаріальним посвідченням. Договір 
контрактації вважається чинним, якщо він відповідає положенням Цивільного кодексу України щодо 
здійснення правочинів, договорів купівлі-продажу та істотних умов договорів контрактації. Невиконання 
або несумлінне виконання договорів контрактації тягне за собою цивільно-правову, матеріальну або 
кримінальну відповідальність у порядку і обсягах, установлених чинним законодавством України.  

Відповідно до принципу рівноправності, будь-яка фізична або юридична особа може бути суб’єктом 
договору контрактації, якщо вона відповідає вимогам чинного законодавства України.  

Відкритості й прозорості передбачає те, що в Україні забезпечено вільний і безоплатний доступ до 
інформації про виробничу контрактацію. Порядок і режим доступу до інформації визначено відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Конкуренція під час здійснення контрактації має бути заснована на дотриманні принципу сумлінної 
цінової й нецінової конкуренції між контракторами і контрактантами, відповідати нормам Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».  

Згідно з принципом ефективності, контрактація за своїм змістом є господарською діяльністю у 
значенні, наведеному в Податковому кодексі України, має на меті отримання прибутку.  

Принцип контрольованості полягає в тому, що здійснення виробничої контрактації 
сільськогосподарської продукції підлягає громадському й державному контролю, відповідно до Законів 
України «Про громадські об’єднання», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-
правових актів з питань децентралізації влади в Україні.  

До того ж виробничу контрактацію має бути заборонено здійснювати на шкоду навколишньому 
природному середовищу. Жорстокого поводження із сільськогосподарськими тваринами також не 
допускають, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

Для забезпечення вимог всіх принципів контрактацію потрібно провадити лише системно, 
забезпечуючи довготривалі й міцні міжгосподарські зв’язки.  

Література: 
1. Гуторов А. О. Розвиток виробничої контрактації в аграрному секторі економіки.  Харків: ТОВ 

«Смугаста типографія», 2017. 167 с. 
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ПРО СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ (ВІДСОТКА) ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ 

БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 
 

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” [1] та 

11 “Зобов’язання” [2], починаючи з річної звітності за 2019 рік довгострокові боргові зобов’язання на дату 

балансу повинні відображатися за теперішньою вартістю, а її визначення залежить від виду зобов’язань 

та умов їх погашення. Під теперішньою вартістю в П(С)БО 11 розуміється дисконтована сума майбутніх 

платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для 

погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. Проте порядок розрахунку 

теперішньої вартості у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку не розкрито.  

У загальному випадку при визначенні теперішньої вартості використовують загальновизнану формулу 1 

PV = FV : (1 + r)N,                                                   (1) 

де PV (анг. – Present Value) – теперішня (дисконтована) вартість грошей (дисконтована сума 

майбутніх платежів); 

 FV (анг. Future Value) – сума яка буде повернута через деякий період (початкова сума плюс плата за 

користування нею); 

r – ставка на капітал – плата за користування засобами (коефіцієнт який визначається у відсотках та 

показує відношення приросту початкової суми до базової величини, за яку має бути вибрана поточна (PV) 

або майбутня (FV) вартість грошей. 

N – кількість періодів дисконтування.  

Вказану формулу вимагає застосовувати також Державна фіскальна служба України [3]. 

На наш погляд формула не дозволяє завжди адекватно оцінити теперішню вартість боргових 

зобов’язань, адже вона не враховує ряд факторів, зокрема ризики та інфляцію. Питання включення до 

формули фактора інфляції нами вже розглядалось раніше [4].  

Важливим моментом при визначенні теперішньої вартості боргових зобов’язань є визначення ставки 

дисконтування (ставки на капітал). У Національних П(С)БО немає вимог щодо порядку визначення ставок 

дисконтування при визначенні теперішньої вартості довгострокових дебіторської заборгованості та 

зобов’язань. У Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи” [5] вказано, що ставка дисконтування має бути ставкою до оподаткування, яка відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, притаманних зобов’язанню. При цьому ставка 

дисконтування не має відображати ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків.  

У п. 14 П(с)БО 28 “Зменшення корисності” [6] вказано, що “ставка дисконту базується на ринковій 

ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами. За 

відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики 

підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. Але ці 

вимоги стосуються активів, які генерують грошові потоки, а тому не можуть бути обов’язковими при 

визначенні теперішньої вартості довгострокових боргових зобов’язань, а можуть бути прийнятими для 

цих цілей лише в результаті професійного судження бухгалтера.  

Незважаючи на те, що на нормативному рівні поняття професійне судження бухгалтера [7] та право 

на його застосування в національній нормативній базі не визначене, бухгалтери змушені його 

застосовувати при виборі альтернатив, передбачених стандартами бухгалтерського обліку, а також у 

ситуаціях не передбачених ними, оскільки нормативним регулюванням не можливо врахувати безлічі 

варіативних ситуацій господарської діяльності. Також слід зауважити, що нормативна невизначеність 

цього поняття, а також права на професійне бухгалтерське судження в національній нормативній базі є 

причиною ряду конфліктів між суб’єктами бухгалтерського обліку з податковими органами.  
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Розглянемо можливі методи визначення ставки відсотка для розрахунку теперішньої вартості 

довгострокових боргових зобов’язань. 

Визначення ринкової ставки відсотка. Ринкова прибутковість – це середня прибутковість всіх або 

великої вибірки активів [8] . Визначення ринкової ставки відсотка (ринкової прибутковості), залежно від 

виду зобов’язання може бути здійснено на основі інформації про:  

– прибутковість за банківськими вкладами (грошовими та у банківських металах);  

– процентні ставки за банківським кредитами та іншими позиками; 

– ринкову прибутковість цінних паперів (за даними Української біржі (UX)); 

– прибутковість за державними цінними паперами; 

– прибутковість за іноземними державними цінними паперами; 

– облікову ставку рефінансування НБУ; 

– ставки, визначені на основі нормативних документів; 

– тощо. 

Розрахунок ставки дисконтування за методом середньозваженої вартості капіталу 

підприємства (англ. WACC, Weіghted Average Cost of Capіtal) [9]. За цим методом визначається норма 

доходу, яку варто виплатити за використання інвестиційного капіталу, який складається з власного й 

позикового. Розрахунок проводять за формулою 2 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒
𝐸

𝑉
+ 𝑅𝑑 (1 − 𝑡)

𝐷

𝑉
,                                          (2) 

де Re та Rd – очікувана (необхідна) прибутковість власного та позикового капіталу відповідно; 

Е – сума власного капіталу підприємства; 

D – сума позикового капіталу підприємства; 

V – сума власного і позикового капіталу формує капітал компанії (V = E + D); 

t – ставка податку на прибуток. 

Формули для визначення ставки дисконтування, на основі рентабельності капіталу 
підприємства наведені таблиці. 

 

Показник, що розраховується Формула розрахунку 

ROA – рентабельність активів (Return On Assets) Чистий прибуток

Середня величина активів
 

ROE – рентабельність власного капіталу (Return 

On Equіty)  

Чистий прибуток

Власний капітал
 

ROCE – рентабельність задіяного капіталу 

(Return On Capіtal Employed) 

Чистий прибуток − дивідендні виплати

Власний капітал + довгострокові зобов’язання
 

ROACE – рентабельність задіяного капіталу 

(Return on Average Capіtal Employed)1 

Чистий прибуток − дивідендні виплати

Середня величина задіяного капіталу
 

Таблиця.  Формули для розрахунку ставки дисконтування на основі рентабельності капіталу 

1 Береться середня величина власного капіталу + довгострокові зобов'язання на початок і кінець 

звітного періоду. 
 

Переваги наведених у таблиці формул полягають у тому, що показники розраховуються на основі 

статей фінансової звітності.  

Розрахунок ставки дисконтування на основі моделі Гордона (модель дивідендів постійного росту) 

[9]. Ця модель може застосовуватись компанією, яка випускала звичайні акції з дивідендними виплатами. 

Формула розрахунку (3) наступна:  

𝑟 =
𝐷𝐼𝑉

𝑃∙(1−𝑓𝑐)
+ 𝑔,                                                              (3) 

де DIV – розмір очікуваних дивідендних виплат на одну акцію за рік; 

Р – вартість розміщення акції; 

fc – витрати на емісію акції; 

g – темп приросту дивідендів. 

Періоди дисконтування, залежно від виду та умов боргових зобов’язань, а тому й ставки 

дисконтування можуть визначатись не лише річні, а й квартальні чи денні. Для розрахунку квартальної 

або денної ставки дисконтування на основі річної застосовують формулу 4. 
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𝑟𝑑 = √(1 + 𝑟)𝑛
-1,                                                              (4) 

де r – річна ставка у відсотках, поділена на 100. 

Ставки дисконтування можуть включати надбавки на ризик чи/та інфляцію, а в ряді випадків 

враховувати також фактор оподаткування.  

Висновки. Ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості довгострокових боргових 

зобов’язань мають обиратися суб’єктом бухгалтерського обліку самостійно на основі професійного 

судження бухгалтера з урахуванням: виду боргових зобов’язань (торгові, інвестиційні тощо); виду валюти 

розрахунків; строків запозичень; величини банківського вкладу чи позики; виду позичальника та 

кредитора (юридичні чи фізичні особи); від країн виникнення боргових зобов’язань; очікуваного рівня 

інфляції; ризиків, притаманних конкретному зобов’язанню; договірних умов тощо.  

Література 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” / База даних 

“Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” / База даних “Законодавство 

України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 

3. Державна фіскальна служба України. Лист від 18.06.2018 № 18311/7/99-99-14-03-03-17 “Про 

перевірки окремих питань обліку дебіторської та кредиторської заборгованості”. / База даних 

“Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1831872-18 

4. Лень В. С. Відображення довгострокових зобов’язань в обліку та звітності підприємств  / 

В. С. Лень, Н. В. Савченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету — Чернігів: 

ЧДТУ, 2008.— № 33, С. 104-112. 

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи” / База даних “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності” / База даних 

“Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05 

7. Лень В. С. Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание / В. С. 

Лень, В. А. Нехай // Облік і фінанси. – № 3 (73). – 2016. – с. 22-30.  

8. Энциклопедия по экономике. URL: https://economy-ru.info/info/49245/ 

9. Жданов Ю. Ставка дисконтирования. 10 современных методов расчета. URL: https://finzz.ru/stavka-

diskontirovaniya.html 

 

 

 

Рубанов П.М., 

доцент кафедри фінансів і підприємництва 

Сумський державний університет  

 

ВПЛИВ FINTECH ІННОВАЦІЙ НА СЕКТОР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Розвиток FinTech інновацій створює для сектору публічного управління як нові можливості, так і нові 

загрози. Можливості полягають в удосконаленні та розширенні кола інструментів та механізмів для 
регулювання, нагляду, стимулювання економіки і реалізації державної політики у сфері інвестицій та 
інновацій. З іншого боку, FinTech інновації є новим явищем для фінансового сектору, їх законодавче 
регулювання не є достатньо сформованим, тому можуть виникати так звані «сірі зони» – не покриті 
державним регулюванням певні види діяльності чи фінансові операції, які потенційно можуть 
використовуватися у вчиненні тіньових або незаконних дій [2]. Крім того, несформованість законодавчої 
бази може бути причиною недостатнього захисту прав споживачів та інвесторів. Інша група ризиків 
пов’язана із сутністю і характеристиками використовуваних інформаційних технологій – децентралізацією 
системи, анонімністю учасників угод, наявністю кібер ризиків та ризиків втрати інформації тощо. 

FinTech сектор тривалий час перебував поза увагою органів фінансового регулювання і нагляду, 
оскільки пріоритетом регуляторного впливу визначалися системоутворюючі банки та інші фінансові 
посередники. З цієї точки зору окремі фінансові інновації та FinTech компанії вважалися такими, що не 
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можуть суттєво впливати на стабільність економічної ситуації, а тому не потребують застосування 
спеціальних регуляторних заходів («too-small-to-care»). 

В дійсності ж розвиток FinTech ринку за останні роки продемонстрував експоненціальне, а не лінійне, 
зростання, що стало справжнім викликом для сектору публічного управління. Фактично на поточному 
етапі розмір FinTech сегменту є настільки великим, що його падіння або неефективність суттєво 
позначиться на стані всієї фінансової системи («too-bigto-fail») [4]. 

На сьогоднішній день способи врахування та використання державою FinTech інновацій у своїй 
діяльності включають три основні напрямки: реактивне регулювання,  RegTech та проактивне 
регулювання. Реактивне регулювання передбачає законодавчу розробку та реалізацію регуляторного 
впливу держави на FinTech сегмент: у секторі публічного управління формуються вимоги до 
функціонування нових суб’єктів – FinTech компаній, до нових видів FinTech послуг, забезпечуються 
умови для захисту прав споживачів, інвесторів та інших учасників ринку. 

Другий напрям полягає у використанні FinTech в наданні державних послуг, забезпеченні функціонування 
публічного сектору, провадженні регуляторної і наглядової діяльності, зокрема для проведення фінансового 
моніторингу, контролю окремих фінансових операцій, організації національної платіжної системи, 
електронного адміністрування податків, застосування електронних технологій ідентифікації. Важливе місце в 
цьому напрямі займає RegTech (або Regulatory Technology) – регулятивні технології, які забезпечують 
відповідність компаній і організацій новим вимогам законодавства і їх дотримання [1]. 

RegTech підвищує ефективність управління ризиками, зменшує витрати і збільшує швидкість реакції на 
зміну нормативних вимог. За допомогою RegTech фінансові установи можуть швидко адаптувати готові 
рішення для повної відповідності вимогам і стандартам фінансових регуляторів. В діяльності банків RegTech 
можна розглядати як надбудову над власними системами ідентифікації клієнтів, міжбанківських транзакцій, 
захисту від кіберризиків. Для фінансових установ RegTech забезпечує автоматичне формування і подання 
звітності, виявлення і усунення ризиків, ефективне дотримання мінливих нормативних вимог [1]. 

До переваг RegTech належать: регулювання на основі фактичних показників; узгодження стандартів 
даних для спільного використання на національному, регіональному та глобальному рівнях; аналіз 
транзакцій у режимі реального часу, онлайн-реєстрація, системи відповідності з відкритим кодом [3]. 

Третій напрям використання FinTech у публічному управлінні – це проактивне регулювання, тобто 
застосування окремих FinTech інструментів для стимулювання економіки: наприклад, використання 
пірингового або краудфандингового фінансування як додаткового джерела формування інвестиційних 
ресурсів підприємств і створення для них відповідних пільгових умов функціонування [3]. Проактивні 
норми, що дозволяють формувати пропозиції щодо інноваційного бізнесу, існують в ряді країн світу: 
зокрема, у США, Великобританії, Гонконгу. 
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ОСОБЛИВОСТІ В2В МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ 
 

За останні десятиріччя сектор ІТ впевнено зайняв провідні позиції на ринку послуг. Використання 

новітніх технологій стає не просто можливістю, а необхідністю для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. Саме тому все більше компаній звертаються до ІТ-послуг для 

розвитку свого бізнесу. Сюди можна віднести автоматизацію бізнес-процесів, вихід на нові ринки, 

покращення якості своїх послуг/товарів, модернізацію виробництва тощо.  
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ІТ-індустрія є  однією з найновіших галузей світової економіки, яка має значний потенціал. Це 

викликає інтерес в академічному середовищі, тому багато науковців звертаються до проблеми вивчення 

ринку інформаційних технологій. У вітчизняній та іноземній науці ринок ІТ досліджували Л. І. Федулова, 

О. С. Бабанін, С. В. Войтко, А. О. Маслов ті ін. Такі вчені як А. В. Зозулев, А. О. Старостіна, І. М. Акімова, 

С. Мінетт, Ф. Котлер, Р. Райт та ін. вивчали основні принципи В2В маркетингу. 

В2В («business-to-business») маркетинг – це створення і управління взаємовигідними відносинами між 

організацією-постачальником та організацією-споживачем [4]. Відмінною ознакою В2В маркетингу 

вважається споживач, який виступає юридичною особою. Товари та послуги, які продає організація-

постачальник, мають значний вплив на бізнес процеси організації-споживача. Це сприяє виникненню 

взаємозалежних стосунків таким чином, що кожна сторона має власну ціль, яка досягається у взаємодії 

[4]. У той час як В2В маркетинг повинен створити всі умови для побудови таких довготривалих та 

довірливих стосунків, а також знайти та зацікавити потенційного клієнта, завдання компанії – забезпечити 

успішних досвід взаємодії з організацією-споживачем. 

В2В маркетинг повинен також враховувати особливу поведінку споживача. Оскільки організація-

споживач приймає рішення про купівлю/продаж колегіально, це спричинює раціоналізацію усіх етапів та 

ускладнює процес перемовин. Проте, значна платоспроможність  споживача розширює можливості 

маркетингу [3]. Для такого виду маркетингу також характерна індивідуалізація пропозиції, згідно чому 

ціна за товар чи послуги визначається за результатами переговорів або конкурсних торгів [2]. 

Окрім вищезазначених характеристик, В2В маркетинг має низку специфічних особливостей на ринку 

ІТ послуг. Перш за все, маркетинг сервісних ІТ-компаній сильно залежить від темпів розвитку ІТ галузі в 

країні та тенденцій у світі, адже разом з інноваціями та новими технологіями зростає або падає попит на 

суміжні послуги [1]. Орієнтуючись на глобальний ринок ІТ послуг, майже вся маркетингова діяльність  

ІТ-підприємств відбувається онлайн, тому велику роль також відіграють Інтернет-технології. 

Варто також зазначити, що сервісні ІТ-компанії просувають не лише власний бренд, а й 

популяризують інвестиційну привабливість країни, в якій функціонують. Саме тому сприятливий 

економічний розвиток країни та її інвестиційний потенціал вкрай важливі для побудови маркетингової 

стратегії підприємства на глобальному ринку ІТ послуг. 

Отже, В2В маркетинг на ринку ІТ послуг характеризується великим рівнем глобалізації та діджиталізації. 

Підприємства у сфері інформаційних технологій, які працюють з організаціями-споживачами, повинні 

спиратися на традиції В2В маркетингу та враховувати сучасні тенденції розвитку ІТ галузі. 
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Стратегічне планування означає планування стратегій та їх реалізацію для досягнення організаційних 

цілей. Виникають такі питання як: Що ми робимо? Чи варто продовжувати це робити чи змінювати нашу 

продуктову лінійку спосіб роботи? Який влив соціальних, політичних, технологічних та інших факторів 

навколишнього середовища на організацію? Чи готові ми прийняти такі різкі зміни?  
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Стратегічне планування допомагає дізнатися , що ми робимо і куди хочемо піти, щоб екологічні 

загрози та можливості були використані , враховуючи сильні чи слабкі сторони організації. 

Стратегічне планування можна визначити як управлінський процес розробки та підтримання життєздатної 

відповідності між цілями, навичками та ресурсами організації та її середовищем, що змінюється. 

Стратегічний план є відправною точкою для планування. Він служить керівництвом щодо розробки 

обгрунтованих підпланів для досягнення організаційних цілей. Метою стратегічного планування є 

допомога компанії вибирати та організовувати свій бізнес таким чином, щоб зберегти здорову компанію, 

незважаючи на несподівані зміни в оточенні. Він має на меті формувати або переробляти бізнес і продукти 

компанії, щоб вони отримували цільовий прибуток і зростання.[1] 

Стратегічне планування - це процес визначення довгострокових цілей компанії, а потім визначення 

оптимального підходу для досягнення цих цілей. 

Стратегічне планування - це процес організації своєї стратегії чи напряму та прийняття рішень щодо 

розподілу своїх ресурсів для здійснення цієї стратегії, включаючи її капітал та людей. 

Стратегічне планування - це процес визначення або переоцінки бачення, місії та цілей організації, а 

потім викладення об'єктивних (вимірюваних) способів досягнення визначених цілей. 

Стратегічне планування - це безперервний і систематичний процес, коли люди приймають рішення 

щодо запланованих майбутніх результатів, як слід досягати результатів, а також  оцінювати успіх.[2] 

Стратегічне планування - це систематичний процес визначення цілей, що мають бути досягнуті в 

осяжному майбутньому. Він складається з: 

- фундаментальних припущень керівництва щодо майбутнього економічного, технологічного та 

конкурентного середовища.  

- Постановка цілей, які мають бути досягнуті у визначені терміни.  

- Виконання SWOT-аналізу.  

- Вибір основної та альтернативної стратегії досягнення цілей. v) формулювання, реалізація та 

моніторинг оперативних чи тактичних планів для досягнення проміжних цілей. 

Стратегічне планування - це скоординований та систематичний процес розробки плану загального 

курсу чи напряму діяльності з метою оптимізації майбутнього потенціалу. 

Стратегічне планування - це бізнес-процес, який використовують багато компаній для виявлення 

критичних факторів успіху, які задають шлях майбутнього зростання та прибутку.[3] 

Роблячи висновок можна охарактеризувати стратегічне планування організацією як процес 

розробки,прийняття та реалізації стратегічних рішень, центральною ланкою якого є стратегічний 

вибір,який базується на співвідношенні власного ресурсного потенціалу з можливостями та загрозами 

турбулентного зовнішнього оточення організації в трансформаційних умовах. 
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Інноваційна активність суб’єктів господарювання безпосередньо позначається на 

конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємств, як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках збуту. У цьому відношенні важливими є всі види інновацій та напрями інноваційної активності. 

Втім, в контексті реіндустріалізації національного господарства пріоритет відводиться інноваціям та 
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нововведенням, орієнтованим на створення і впровадження сучасних передових технологій. Це більш 

прогресивний шлях, який орієнтований на довгострокові переваги, адже стосується інноваційно-

технологічної та інформаційної модернізації виробничої бази, здатної продукувати нові види продукції, а 

також забезпечувати значно вищу ефективність виробничого процесу на більш стратегічну перспективу. 

 Натомість, у більшості регіонів України активність підприємств щодо створення, придбання та/чи 

впровадження технологічних інновацій залишається низькою, що негативно у контексті забезпечення 

технологічної модернізації вітчизняної економіки. Так, у підсумку спостереження 2016-2018 рр. у 18 з 25 

регіонів країни чисельність підприємств із технологічними інноваціями не налічувала 100 од. [1,с.83].  

Найменша кількість підприємств з технологічними інноваціями була у Чернівецькій (лише 15 од.), 

Рівненській (18 од.), Луганській (26 од.), Чернігівській (37 од.), Херсонській (40 од.), Хмельницькій (56 

од.) та Закарпатській (57 од.) областях. Регіонами лідерами за чисельністю підприємств з технологічними 

інноваціями є м. Київ (646 підприємств), Харківська (382 од.), Дніпропетровська (270 од.), Львівська (187 

од.), Київська (154 од.), Запорізька (125 од.) та Одеська (115 од.) області. 

Попри те, навіть для регіонів – лідерів за кількістю підприємств з технологічними інноваціями 

негативним стало зменшення їх чисельності у 2018 р. до 214 р. До прикладу, у м. Києві показник 

зменшився з 769 од 646 од. (на 15,9 %), у Дніпропетровській області – 337 до 270 од. (на 19,9 %), у 

Львівській області – з 207 до 187 од. (на 9,7 %), в Одеській області – з 160 до 115 од. (на 28,1 %), у 

Запорізькій області – з 138 до 125 од. (на 9,4 %). Очевидно, що ця тенденція негативна і владним 

структурам слід переглянути державну та регіональну політику відносно збереження чисельності, а також 

стимулювання активізації інноваційно-технологічної діяльності на вітчизняних підприємствах, особливо 

реального сектору національної економіки. 

Можливе й використання позитивного досвіду таких областей країни, як Київська, Кіровоградська, 

Сумська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька та деякі ін.,  де чисельність підприємств з 

технологічними інноваціями за 2014-2018 рр. збільшилася.  

Все ще не зорієнтованість вітчизняних підприємств на технологічні інновації підтверджується й тим, 

що в структурі інноваційно активних суб’єктів господарювання невисокою залишається частка 

підприємств, які орієнтувалися безпосередньо на створення чи залучення передових технологій або 

технологічних інновацій. Так, частка інноваційно активних вітчизняних підприємств у 2006-2008 рр. 

становила 18,0 % та до періоду 2016-2018 рр. збільшилася до 28,1 % (на понад 10 в. п.) [1,с.83-84]. 

Відповідні показники щодо частки підприємств з технологічними інноваціями були нижчими: 7,5 % у 

2006-2008 рр. та 10,1 % у 2016-2018 рр. (приріст становив лише 2,6 в. п.). 

Відповідно більша частина інноваційно активних підприємств України здійснювали не технологічні, а 

маркетингові та організаційні інновації. Частка таких підприємств у 2016-2018 рр. склала 17,9 % і значення 

цього показника було на 7,8 в. п. більше, ніж частка підприємств з технологічними інноваціями. Висока 

інноваційна активність підприємств у напрямі створення і впровадження маркетингових та організаційно-

управлінських інновацій є позитивним явищем. Водночас, в плані технологічної модернізації вітчизняної 

економіки значно більш прикладне значення мають безпосередньо технологічні новинки та нововведення. З 

огляду на це, структуру інноваційної активності підприємств, яка склалася на сьогодні в економіці України, 

не можна вважати оптимальною та такою, що сприяє технологічній модернізації національного 

господарства. Вочевидь, профільним органам державного управління слід працювати над виправленням цієї 

ситуації, в тому числі із залученням та розвитком співпраці з науково-дослідними структурами, інноваційно-

технологічними фірмами, елементами інноваційно-технологічної інфраструктури. 

Важливо вести мову й про зменшення чисельності вітчизняних підприємств, які здійснювали 

технологічні інновації. Якщо у 2014-2016 рр. таких налічувалося 3278 од., то у 2016-2018 рр. – 2937 од., 

що було на 10,4 % менше і це при тому, що загальна кількість підприємств, які обстежувалися, 

збільшилася – з 27,7 до 29,1 тис. од. (на 5,1 %). Істотно скоротилася й кількість підприємств з 

технологічними інноваціями в оптовій торгівлі (на 44,4 %), у сферах транспорту, складського 

господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 30,8 %), інформації та телекомунікацій (на 24,0 %). 

Хоча, в цьому аспекті можна помітити й позитивні зрушення. Йдеться про збільшення чисельності 

підприємств з технологічними інноваціями у промисловості (на 126 од. або на 6,8 %) та безпосередньо у 

переробній промисловості (на 140 од. або на 8,5 %), що позитивно, адже у цьому виді економічної 

діяльності створюється продукція із високим рівнем доданої вартості. 

На жаль, скоротилася чисельність підприємств з технологічними інноваціями за секторами 
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економіки. Так, у період 2014-2016 рр. кількість малих підприємств, які спеціалізувалися на цьому виді 

інновацій, становила 1774 од., тоді як у 2016-2018 рр. їх кількість зменшилася до 1486 од. (на 16,2 % 

менше). В секторі середніх підприємств кількість суб’єктів з технологічним інноваціями за аналогічний 

часовий період зменшилася на 6,9 %, але в секторі великих підприємств – збільшилася (на 2,6 %). Втім, 

позитивно, що в промисловості України тенденції були не такими критичними і показники кількості 

підприємств з технологічними інноваціями збільшилися: в сегменті малих підприємств на 6,8 %, середніх 

підприємств – на 7,7 %, великих підприємств – на 5,4 %. 

Звернімо увагу, що в структурі вітчизняних підприємств, які здійснювали технологічні інновації, 

переважали підприємства з процесовими інноваціями. У 2017 р. частка таких підприємств склала 5,8 % 

від загальної чисельності інноваційно активних вітчизняних підприємств, тоді як частка підприємств з 

продуктовими інноваціями – лише 1,3 %. Хоча у 2018 р. частка підприємств з процесовими інноваціями 

скоротилася з 5,8 % до 3,6 %. 

Зменшення кількості підприємств з технологічними інноваціями в економіці України призвело й до 

зменшення чисельності впроваджених нових технологічних процесів. Якщо у 2016 р. таких було 3489 од., то 

до 2018 р. показник зменшився до 2002 од., що було на 42,6 % менше  [1,с.65]. Значення цього показника у 

2018 р. знаходилося на рівні 2010 р. та поступалося аналогічному показнику 2011 р. на 20,2 %.  

Таким чином, в країні не спостерігається збільшення кількості впроваджених нових технологічних 

процесів у продовж останнього десятиліття. Зазначене є свідченням низької технологічної активності та, 

наразі, неготовності вітчизняного бізнесу до всеохоплюючої технологічної модернізації національної 

економіки як в цілому, так і на мікрорівні.  

Невисокою залишається й частка маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій у 

загальній кількості впроваджених в економіці України технологічних процесів. Цей показник у 2018 р. 

становив 46,3 %, що було на 12,9 в. п. більше, ніж у попередньому році та на 24,9 в. п. більше, ніж у 2016 р. 

Це позитивно. Водночас, менше, ніж кожен другий впроваджений інноваційний процес стосувався 

маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, чого замало для якісної технологічної 

модернізації економіки. Більше того, у 2005 р. відповідний показник становив 38,2 %, що було лише на 

8,1 в. п. менше, ніж у 2018 р. Відповідно, за період 2005-2018 рр. ситуація з якістю та інноваційністю, 

ефективністю технологій в значній мірі не змінюється. 

Нестабільною залишається й ситуація з придбанням та передачею нових технологій. Так, позитивно, 

що в нашій державі збільшується кількість придбаних нових технологій.  

На достатньо низькому рівні залишається активність вітчизняних підприємств щодо передачі нових 

технологій (технічних досягнень). Йдеться про лише 59 од. в межах України та лише близько 20 од. за 

межі країни. Очевидно, що такі масштаби не відповідають рівню економік з високим рівнем та 

ефективністю інноваційно-технологічної діяльності.       

Отже, в контексті забезпечення технологічної модернізації економіки особливо важливе значення 

відводиться технологічним інноваціям. Від активності та ефективності діяльності в частині створення, 

залучення, впровадження і використання сучасних прогресивних технологій залежить активізація процесів 

поширення технологічного розвитку на увесь національний господарський комплекс. З цих позицій 

позитивно, що в Україні наявна достатньо велика чисельність підприємств різних напрямів технологічної 

діяльності та базових елементів інфраструктури, збільшується кількість підприємств з технологічними 

інноваціями, зокрема переробній, зростає чисельність підприємств з технологічними інноваціями у великому 

бізнесі, переважають підприємства з процесними інноваціями у загальній чисельності підприємств з 

технологічними інноваціями, збільшується кількість придбаних нових технологій в економіці, підвищується 

рівень ключових питомих показників господарської діяльності на внутрішньому ринку. 
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА У ДЕМОКРАТИЧНОМУ РУСІ (1989 – 1991 РОКИ) 
 

Під час проведення дослідження за темою «Демократичний рух у Харківській області у 1989 – 1991 

роках» нам довелося узяти інтерв’ю у колишньої студентки ХІІМГ Євгенії Вікторівни Левенштейн. 

Запитання для інтерв’ю розроблені Ігорем Миколайовичем Рассохою та Євгеном Юхимовичем Захаровим. 

Через вивчення політичної діяльності Євгенії Левенштейн можна дізнатися про політичні процеси 

серед студентів ХІІМГ. Основним джерелом при створенні статті було інтерв’ю Євгенії Вікторівни, яке 

вона дала нам. Інтерв’ю із Євгенією Левенштейн проводив Віталій Шевченко. Саме інтерв’ю було 

записано за допомогою технічних засобів. Опитування учасників подій дає інформацію, якої не має у 

інших джерелах. При цьому необхідно враховувати, що опитування є більш суб’єктивним джерелом у 

порівнянні із іншими джерелами. 

На початку інтерв’ю були встановлені дані респондента. У наступному питанні йшлося про участь 

респондента у політичному житті СРСР до перебудови, членство у КПРС, відносини із КДБ. Євгенія 

Вікторівна відповіла, що не була членом КПРС. До початку перебудови вона не брала участь у 

політичному житті. КБД безпосередньо не турбував Є. Левенштейн, хоча у її друзів із демократичного 

руху були розмови із співробітниками спецслужби [1]. 

Третє питання було присвячене ставлення до політичного життя у СРСР до початку перебудови та 

очікуванням щодо наслідків перебудови. Євгенія Вікторівна розповіла про посилення серед студентів 

ХІІМГ оптимістичних сподівань щодо майбутнього суспільства [1]. 

У наступному запитанні вивчалася участь респонденту у громадських рухах та організаціях у 1987 – 

1988 роках. Євгенія Левенштейн розповіла про свою участь у Еколого-культурному клубі «Сам», який 

виник у 1987 р. Ця організація не займалася політикою [1]. 

Є. Левенштейн розповіла, що вона підтримувала побудову «соціалізму із людським обличчям», 

створення якого планував у своїх роботах В. Ленін. На думку Євгенії Вікторівни, радянський соціалізм не 

був справжнім соціалізмом. Насправді радянський лад був державним капіталізмом [1]. 

Серед практичної діяльності Еколого-культурного клубу Є. Левенштейн згадала допомогу у 

реставрації Покровського собору в Харкові. Також студенти організували фестиваль рок музики. Музики 

теж допомагали під час робіт у соборі [1]. 

Студенти також брали участь у політичних акціях. Першим заходом став мітинг. Учасники ішли за 

трьома напрямками: обласний комітет КПУ, на вулицю Дзержинського (Мироносицьку) – обласні 

відділення МВС та КДБ, третій напрямок Євгенія Вікторівна не згадала [1]. 

Є. Левенштейн була у групі, які пішла до обласного комітету КПУ. Після мітингу студентів викликали 

до партійних комітетів навчальних закладів. Із студентами ХІІМГ розмову вів ректор. Він погрожував 

виключенням із інституту [1]. 

На харківських студентів вплинув З’їзд соціалістичних рухів, який проходив у Москві в лютому 1988 

р. На ньому Євгенія Вікторівна познайомилася із московською організацією «Община» [1]. 

Після з’їзду у Харкові відбулися збори, які вирішили утворити організацію анархістів-синдикалістів 

[2]. Улітку 1988 р. студенти-анархісти приїхали до Москви. Вони прийняли участь у з’їзді «Общини». 

Також харківські студенти були на мітингу-реквіємі «Демократичного альянсу», присвяченому уведення 

радянських військ до Чехо-Словаччини, де зустрілися із Валерією Новодворською. 

Студенти-анархісти організували видання журналу «Поштова скринька». Журнал друкувався за 

допомогою друкарської машини [1]. 

1989 р. став роком активізації опозиційних до КПРС рухів. У цьому році відбулися вибори народних 

депутатів СРСР. Студенти ХІІМГ у своїй більшості голосували за В. Коротича та Є. Євтушенка. Євгенія 

Вікторівна пригадала, що на той час вона була демократкою та соціалісткою [1]. 
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Тоді ж Є. Левенштейн зайнялася правозахисною діяльністю, ступивши до «Меморіалу». Вона була у 

Раді Харківського відділення «Меморіалу» [1]. 

Студенти-анархісти не сприймали український націоналістичний рух. Для анархістів характерний 

інтернаціоналізм. Євгенія Вікторівна згадує, що на особистому рівні мала добрі відносини із українським 

націоналістом А. Здоровим [1]. 

У 1990 р. Євгенія Вікторівна тимчасово відійшла від політичної діяльності. Проголошення 

незалежності України Є. Левенштейн підтримала [1]. 

Цікавим було питання про ставленні респондента до подій 1988 – 1991 років із точки зору 

сьогоднішнього дня. Євгенія Вікторівна відповіла, що не могла би вести себе інакше у цей період. 

Можливо, необхідно було ближче познайомитися із українськими націоналістами та їхніми ідеями [1]. 

Інтерв’ю із Євгенією Вікторівною Левенштейн дало можливість дізнатися про участь студентів 

ХІІМГ у демократичному русі у 1989 – 1991 роках. 

Література: 
1. Левенштейн Є. В. Інтерв’ю (запис провів Шевченко В. М. 17.09.2019 р.). 

2. От редакции // Набат. – 1989. - № 1 (сентябрь). – С. 1. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ТА ЇХ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 

У всьому світі відзначається епідемічний ріст поширення ожиріння серед дітей, що вимагає серйозного 

ставлення до цієї проблеми з боку педіатрії та дитячої ендокринології [9]. Майже у 60 % дорослих, які 

страждають ожирінням, проблеми із зайвою вагою почалися в дитячому та підлітковому віці. Зайва вага сама 

по собі уже є захворюванням. Крім того, вона може бути симптомом (причиною) ряду інших хвороб, 

ускладнюючи протікання тих хвороб, що наявні, або створюючи умови для їх появи. Кількість цих хвороб 

велика: захворювання опорно рухового апарату, бо збільшується навантаження на суглоби; захворювання 

шлунково-кишкового тракту (дуже багато їсть, навантаження на ШКТ); серцево-судинні захворювання 

(маса тисне на серце); порушення обміну речовин. Процеси урбанізації і розвитку цифрових технологій 

знижують бажання фізичної активності, рухливих ігор. Зайва вага та ожиріння не дають можливості дітям 

приймати участь у груповій фізичній активності. В результаті діти ще менше рухаються, що з часом 

приводить до збільшення зайвої ваги. При наявності у обох батьків ожиріння, імовірність виникнення 

подібного порушення у дитини складає 80 %; при наявності ожиріння лише у матері – 50 %, тільки у батька 

– 38 %. Групу ризику з розвитку ожиріння складають діти, що мають підвищену масу тіла при народженні 

(більше 4 кг), при перегодовуванні, надмірних прибавках щомісячних по масі. смесями, нарушения правил 

введения прикорма. Вивчення даної теми є надзвичайно актуальним. Маса та зріст єосновними показниками 

фізичного розвитку. Існує ряд емпірични методів визначення фізичного розвитку по співвідношенню маси 

та зросту. Також використовують індекс Кетле, що дає загальне бачення відношення зросту та маси тіла у 

нормі та при порушеннях харчування. Мета роботи вивчити показники фізичного розвитку та 

функціональний стан організму за показниками адаптаційного потенціалу та оцінити адаптаційні 

можливості організму школярів. Для визначення ступеню вираженості показників (маса мала, маса менше 

норми, маса в нормі, маса дещо більше норми, маса більше норми) використовувався масо-ростовий індекс 

Кетле, який відповіда на питання - чи відповідає маса зросту. У дослідженні прийняли участь 200 дітей 

шкільного віку. Дослідження проводились у 2018 році. Робота проводилася з використанням простих 

вимірювальних приладів: тонометр, секундомір за стандартною методикою [4, 5, 6, 8]. Усі вимірювання 

проводили у першій половині дня натщесерце або через 2-3 години після прийняття їжі. Адаптаційний 

потенціал АП визначається за допомогою формули де враховується ЧСС – частота серцевих скорочень у 
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спокої; ATд –діастолічний артеріальний тиск; АТс – систолічний артеріальний тиск; N – вік; М – маса тіла; 

З – зріст, 0,273; 0,014; 0,011; 0,009; 0,008 –коефіцієнти рівняння множинної регресії [1, 2,3,4, 5, 6].  Для 

досліджуваних показник індексу Кетле 0 був наявний для 16%, вказував на зайву вагу; показник мала вага 

характерний для 12 %; масу дещо більше норми мали 11 % дітей, масу дещо менше норми мали 22 % дітей; 

маса, яка відповідає нормі характерна для  39 %. Отримані дані дають змогу констатувати наявність школярів 

із зайвою вагою у 27 %, що в подальшому може призводити до зниження функціональних можливостей, 

провокувати проблеми із здоров‘ям. Школярам із зайвою вагою слід відрегулювати харчування та збільшити 

рівень фізичної активності. При цьому значній частини школярів необхідно можливо звернути увагу на 

якість раціону, його повноцінність, адже 34 % дітей мали знижену масу тіла. 

Як показали дослідження, найбільший відсоток серед дослід жуваних дітей тих, хто має напруження 

адаптаційних механізмів серед старших школярів – 38 %; у молодшому шкільному віці їх виявилося майже в 

три рази менше. Задовільна адаптація – характерна для 54 %; незадовільна адаптація – 6 %; зрив адаптації – 5 %. 

Це говорить про те, що є значна частина тих, у кого відмічається адаптаційних механізмів, при яких достатні 

функціональні можливості забезпе чуються за рахунок мобілізації функціональних резервів – 35 %. Значний 

відсоток дітей [7] із зайвою вагою та значна кількість дітей із напруженням механізмів адаптації та 

незадовільною адаптацією є взаємозалежними фактами [2, 3]. Проведення моніторингу фізичного розвитку 

необхідне для профілактики захворювань. Результати були використані для надання рекомендацій щодо 

способу життя з метою профілактики проблем із серцевосудинною системою. 
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Проблема модернізації системи патріотичного виховання пов’язана з виявленням і збереженням 

накопичених дореволюційною й радянською школою кращих традицій виховання патріотизму, 
формуванням нових педагогічних практик. Як моральне почуття й сукупність соціально-політичних 
відносин патріотизм є потужним стимулом, необхідною умовою для захисту національно-політичних 
інтересів, досягнення успіху в міжнародній конкуренції, збереження й зміцнення української державності. 
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Патріотизм – це складний особистісний утвір, у якому сполучаються почуття, думки, ідеї, ідеали, поняття 
єдності, обов'язку й відповідальності, конкретні дії й учинки людини стосовно своєї Батьківщини [3]. 

Спочатку патріотизм виник як природне почуття самозбереження людини – представника людського роду, 
що прагне захистити своїх родичів, свій життєвий простір, свою територію. На високому рівні патріотизм 
українця – це його свідомість, соціальне почуття, учинки, зміст яких виражається в любові до своєї країни, 
відданості їй, гордості за свій народ і рідну землю, прагненні й готовності до їхнього захисту. Усілякому 
нарощуванню патріотизму сприяли доленосні події, які переживала Україна у своєму розвитку [7]. 

Однак у період перебудови й реформ радянської держави в 1990-х роках з у зв’язку з розпадом 
Радянського Союзу, що привів за собою зміну політичної й економічної структур держави, ідеологічного 
базису суспільства, патріотичне виховання втратило колишній зміст і призначення. Сучасне українське 
суспільство перетерплює глибинні якісні зміни й формується в умовах перехід до зміцнення 
демократичних принципів державності, відродженню культурно-історичних традицій, сталому розвитку. 
Особливу значимість здобуває завдання по духовному оздоровленню народу, формуванню в українського 
народу сучасних форм поведінки, що будуються на історичному досвіді й традиціях патріотизму [2]. 

Реформування освіти, що почалося наприкінці ХХ ст., було спрямоване на підготовку громадян, 
здатних проектувати й розбудовувати суспільні процеси в позитивному руслі, об’єктивно приносити 
користь суспільству, затверджувати ідеї патріотизму, успішно виконувати громадські обов’язки. 
Результати досліджень свідчать про те, що сучасною наукою розроблені різні аспекти проблеми, що 
цікавить нас. Разом з тим залишаються відкритими багато питань, пов’язані з удосконалюванням системи 
патріотичного виховання молодших школярів [4; 5; 6]. 

Розглядаючи сутність і форми прояву патріотизму в історичному плані, ми дійшли висновку про те, що 
досліджуваний феномен є складним, системним, особистісним утвором, у якому сполучаються почуття, 
думки, ідеї, ідеали, поняття єдності, обов’язку й відповідальності, конкретні дії й учинки. У результаті 
сформульоване визначення: патріотизм – це любов людину до своєї країни, її прихильність до місць, де 
вона народилася й виросла, готовність прикласти необхідні зусилля для процвітання й забезпечення 
незалежності Батьківщини й прагнення захищати її інтереси. Вивчення й аналіз історико-філософських і 
педагогічних наукових праць вітчизняних і закордонних дослідників показали, що патріотизм є одним з 
найглибших, стійких почуттів людини, яке проявляється внутрішньо й зовні: людина випробовує 
внутрішнє почуття й виражає його зовні у своїй поведінці, діях, співучасті, діяльності тощо [8]. 

Вивчення внутрішньої природи прояву патріотизму показав, що як одна з основних форм переживання 
людиною свого відношення до своєї країни, патріотизм відрізняється відносною стійкістю. У соціально-
психологічному плані патріотизм інтегрує в собі соціальні й індивідуальні якості людини, що відбивають 
характер її цивільної позиції, і є елементом як суспільної, так і індивідуальної свідомості. Негативні процеси 
сучасного суспільного життя: депатріотизація духовного й соціального життя суспільства, розмивання 
цінностей національної самосвідомості привели до різкого зниження почуття людської гідності і єдності. 
Вітчизняна історія, її героїчні події втратили силу морального ідеалу патріотичного виховання. 

Історичний досвід свідчить, що вихід із кризи неможливий без посилення уваги до духовної 
складової. Її ядром у демократичній правовій державі й громадянському суспільстві є громадянськість, а 
провідний компонент цієї інтегративної властивості особистості – патріотизм [1]. Аналізуючи різні 
системи поглядів на природу патріотизму, розглядаючи марксистко-ленінську теорію соціалістичного 
патріотизму як неспроможну на сучасному етапі, ми відзначили, що на макрорівні патріотизм являє собою 
значиму частину суспільної свідомості, яка проявляється в колективних настроях, почуттях, відносинах, 
позиції тощо. Дослідження показало, що патріотизм зароджується, розвивається, змінюється разом з 
розвитком людського суспільства, тобто носить історичний характер, і відрізняється відносною стійкістю. 

Участь дітей у виховних заходах, організації художньо-літературних сценок по змісту книг для читання, 
завчанні напам’ять віршів, присвячених рідному краю й дому, проходження професіям батьків, що 
розширює поняття дітей про гарний і поганий, із чого випливає розвиток норм суспільної поведінки, 
дозволяє виховувати їхні патріотичні почуття й погляди. У завершенні свого дослідження автор формулює 
ряд пропозицій по організації виховання патріотизму в молодших школярів: головним фактором зародження 
почуття патріотизму в учнів молодшого віку є те, що цей напрямок виховання повинний починатися на 
початку навчального року й проводитися систематично в процесі уроків, позакласних занять на основі 
індивідуального плану вчителя; з метою ефективної організації даного виду виховання необхідно приділити 
головної увагу відбору матеріалу, що відбиває почуття любові до рідного дому (сім’ї, краю), його природі, 
працьовитому народу, дружбі й взаємовідношенню людей різних націй і народностей [9]. Досвід, 
накопичений у роботі з патріотичного виховання школярів протягом XX ст., став багатше по змісту, 
різноманітніше по формах. Дане питання реалізувалося як у навчальному процесі, так і в позаурочний час, у 
діяльності як загальноосвітніх шкіл, так і інших громадських організацій різними формами й методами. 
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У цілому історіографія проблеми патріотичного виховання учнів дозволила здійснити теоретичний 
аналіз стану проблеми, виходячи з інтересів автора. Цей аналіз дозволив глибоко проникнути в сутність 
досліджуваного явища. На жаль, в останні десятиліття XX ст. – та на початку ХХІ ст. в навчанні й 
вихованні учнів стала втрачатися моральна основа, що формує громадянина своєї Батьківщини, хоча все 
це час вирішувалося завдання осмислення захист країни й патріотизму, збереження й передачі наступним 
поколінням того загального, на чому ґрунтується людство, і тієї частки, що становить неповторну особу 
народу. Тому, саме зараз ми звертаємося до виховання молодших школярів у дусі патріотизму, тому що 
це джерело нашого морального здоров'я, це наші джерела передачі соціального досвіду виховання учнів, 
норм поведінки, суспільних традицій. 

Розвиток сучасної системи шкільної освіти передбачає її переорієнтацію від авторитаризму в навчанні і 
вихованні школярів до гуманних суб’єкт-суб’єктних взаємин, доброзичливого і толерантного ставлення до 
дітей, впровадження принципів демократизації і гуманітаризації, застосування особистісно-розвивальної 
методології та відповідних інноваційних методик. Патріотичне виховання належить до пріоритетних 
напрямів національної системи виховання і передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого 
народу, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси 
Батьківщини. У нашому розумінні виховання – це творча взаємодія, діалог учителя і учня, батьків та дитини, 
самих учнів, спільний пошук і реалізація оптимальних стилів життя, способів поведінки, системи моральних 
цінностей. Патріотизм є невід’ємною частиною національної свідомості та самосвідомості й передбачає 
прихильність і любов до місця народження та проживання, вияв громадських почуттів, любов до рідної мови, 
гордість за культурні досягнення, поважне ставлення до історичного минулого Батьківщини. 
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Формування всебічно розвиненої, духовно багатої мовної особистості, спроможної на соціальну 

адаптацію й репрезентацію власної індивідуальності засобами рідної мови – нагальне завдання, що стоїть 

перед учителями загальноосвітньої школи, викладачами вищих навчальних закладів та визначає основні 
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проблеми сучасної лінгводидактики. Студент повинен не тільки засвоїти вироблені суспільством правила 

мовленнєвої комунікації і виражальні можливості мовних одиниць усіх рівнів, а й оволодіти протягом 

навчання певним рівнем мовленнєвої компетентності, і «чим більший запас виражальних засобів мови, 

яким володіє мовець, тим легше йому знайти ті, що можуть забезпечити адекватне відтворення змісту 

думки й ефективну реалізацію задуму» [3]. Такий підхід до формування мовної особистості вимагає 

визначення ролі виражальних засобів у мовленнєвих уміннях і навичках студентів вишу.  

Проблема формування мовленнєвої компетенції і компетентності (з урахуванням і культури 

мовлення) студентів не нова, але багатоаспектна, і тому в лінгвістичній літературі їй присвячено чимало 

досліджень. До цієї теми звертались мовознавці (Н.Бабич, Л.Мацько, М.Сулима та інші) і лінгводидакти 

(О.Біляєв, М.Пентилюк, К.Плиско, М.Стельмахович, Л.Федоренко, та інші). Формування комінукативної 

культури фахівців різної професійної спрямованості, особливо у вищих навчальних закладах, 

досліджували Г.Д.Берегова, Р.С.Гуревич, О.М.Семеног,  Л.О.Сікорська, Н.Л.Тоцька та інші. Так, 

Г.Д.Берегова зазначала: «Як свідчать спостереження, випускники загальноосвітніх шкіл на належному 

рівні мовленнєвою культурою не оволоділи. Бідність словникового складу не дозволяє мовцям висловити 

думку чітко, виразно, багато, різноманітно. Відсутність умінь і навичок логічного відтворення мислення 

перешкоджає налагодженню комунікації» [2, с.243]. 

Оптимальних шляхів поєднання формування мовленнєвої компетентності студентів економічного 

напряму із засвоєнням виражальних засобів мови в лінгводидактиці не виявлено, що засвідчує вивчення і 

аналіз науково-методичної літератури. Актуальність нашого дослідження –  формування мовної особистості 

студентів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови. Це своєю чергою зумовлює мету і 

завдання дослідження  –  показати зміст роботи над засвоєнням  виражальних засобів у процесі формування 

мовленнєвої компетентності студентів-економістів і  продемонструвати це на прикладах завдань. 

Із метою формування мовленнєвої компетентності та цілісного уявлення про виражальні засоби 

української мови, студентам пропонуємо систему завдань, зосередивши основну увагу на підготовці 

майбутніх економістів до засвоєння лексичних, граматичних і стилістичних норм сучасної мови; 

використання виражальних засобів відповідно до комунікативних намірів у науковій, діловій сферах; 

створення монологів, діалогів, написання промов, доповідей (звичайно, з урахуванням професійної 

спрямованості). Цей зумовило використання завдань репродуктивно-креативного й креативного 

характеру, а також завдань аналітико-мовленнєвого характеру на основі текстів художнього, офіційно-

ділового, наукового й публіцистичного стилів. 

Завдання, пропоновані студентам для виконання, поступово ускладнювалися: спочатку 

пропонувалися із дотриманням лексичних норм, наприклад, синонімічні заміни з вибором кращого 

варіанту висловлювання, потім граматичні аспекти – заміна словосполучень реченнями, побудова речень, 

міні-висловлювань і,  нарешті, висловлювань (текстів) із використанням виражальних засобів мови, які 

доречно використовувати під час усного публічного або приватного спілкування. 

Так, вивчення навчального матеріалу змістової частини «Основні мовні та мовленнєві поняття» 

розпочиналось ознайомленням із ключовими поняттями дисципліни українська мова (за професійним 

спрямуванням) і спиралось  на знаннях основ культури української мови, супроводжувалось аналізом стійких 

словосполучень, які доречно використовувати у професійному мовленні.  Наприклад, поясніть, яку конструкцію 

доречно використовувати: житель чи мешканець будинку? Дефекти, вади чи недоліки економічної підготовки? 

Ставлення чи відношення керівника до бухгалтера? Взаємини, стосунки чи відносини між банківськими 

структурами? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикально обдарована дитина?  

Подальша робота полягала в переробці тексту художнього стилю з заміною пасивних 

дієприкметників на безособові форми (діалог, монолог) і створенні висловлювань із використанням 

дієприкметників як одного із засобів створення образності в наукових текстах. Наприклад, переробіть 

речення, замінюючи пасивні дієприкметники безособовими формами на -но, -то. Побудуйте два монологи – 

з поданими реченнями і переробленими, визначте різницю. Тема наукової роботи запропонована 

завчасно. Теоретичний матеріал добраний доречно. План розроблений. Система практичної частини 

дослідження потребує ретельного аналізу. 

В основу змістової частини «Усне професійне мовлення» було покладено завдання на визначення 

характеру помилок, допущених ораторами в публічному мовленні. Наприклад, зредагуйте речення:  

Ваша задача, студенти, займатися більш ефективнішим дослідженням цьої проблеми і, так 

сказать, шукати самий надійний спосіб її вирішення. 
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Шановні колеги по роботі! Я ціню Вас як висококваліфікованих спеціалістів, але мені не до вподоби 

відношення до роботи деяких з вас. 

Працюючи на посаді голови правління банка, хочу відповідально заявити, що наша банківська 

установа працює у штатному режимі, кредитування громадян буде поновлено вже зі слідкуючої неділі. 

Ну от, панове, ми практично знайшли вихід з даного положення, і доклавши зусилля, подолаємо й інші 

перешкоди на нашому путі. 

Практичному оволодінню виражальними можливостями української мови сприяли інноваційні 

методи навчання, серед яких важливу роль мають завдання із підготовкою презентації. Наприклад,  

підготуйте  презентацію: 

а) будь-якого об’єкту, проекту, явища, події чи процесу за економічного спрямування; 

б) професії, яку опановуєте в університеті. Скористайтеся питаннями: 

- Чим приваблює обрана професія? 

- Що вам відомо про цей фах? (Історичний екскурс). 

- Наскільки ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, у перспективі? 

- Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності? 

- Ким ви бачите себе у майбутньому? 

Слід зазначити, що під час подібного навчання нами постійно здійснювався зв’язок із фаховими 

дисциплінами і в якості дидактичного матеріалу використовувались зразки текстів економічного 

спрямування. Під час аналізу усних зразків фахового спрямування (наприклад, перегляд програм 

економічного сектору), у процесі бесід на моральні теми емоційно забарвлена лексика допомагала 

студентам чітко висловити свою думку з приводу переглянутого, проникнути в суть проблем, схвалити 

чи засудити обговорювані питання, а водночас збагачувала словниковий запас, сприяла розвитку 

образності та виразності мовлення студентів.  
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МУЗЕЙНА ПРАКТИКА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 

Музейна практика у сучасному художньо-педагогічному просторі розглядається як вагома складова 

професійної підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва, що сприяє освітньо-виховному 

розвитку творчої молоді, формуванню її естетичних смаків, виявленню традиційних особливостей 

вітчизняного і закордонного мистецтва. 

Як зазначає Н. Г. Рощіна, роль музейної практики полягає у залученні студентів до образотворчого 

мистецтва шляхом вивчення музейних колекцій. Саме музейна практика, на думку автора, сприяє розумінню 

значущості музею в особистісному й професійному становленні майбутнього художника [4, с. 38]. 

На думку науковця-дослідника музейної освіти Ф. Вайдахера, музей як історично сформований 

інститут слід розглядати не лише у контексті накопичення знань людством, а перш за все, як місце 

розуміння сутності тих чи інших об’єктів і явищ [2, с. 180-188]. Серед основних завдань музейної 

практики є ознайомлення з культурною, мистецькою спадщиною як вітчизняною, так і світовою; 

формування здатностей до сприйняття музейної інформації; грамотного підходу до дослідження творів 

мистецтва, що включає мистецтвознавчий, культурологічний, методичний аспекти; розвиток творчої 

уяви; використання новітніх технологій, спрямованих на вдосконалення музейної освіти, що передбачає 

налагодження тісної взаємодії музеїв і художньо-педагогічних закладів з метою підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва [3, с. 67-69]. 
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Як слушно зазначає Т. Ю. Бєлофастова, «важливим є не тільки засвоєння теоретичного матеріалу, а й 

тісний зв’язок теорії і практики, реалізація основних функцій музейно-педагогічної діяльності: навчальної, 

виховної, розвиваючої, комунікативної, інтеграційної [1, с. 47]. У процесі підвищення ефективності 

проходження студентами музейної практики все більшої актуальності набуває впровадження 

міждисциплінарного підходу в навчанні, що передбачає встановлення зв’язків з суміжними дисциплінами: 

історія мистецтв, культурологія, педагогіка, методика; практиками: пленерною, педагогічною. Так, під час 

дослідження живописних творів представників Харківської пейзажної школи кінця ХІХ – початку ХХ 

століть, доцільним буде проаналізувати особливості творчого методу митців. Наприклад, С. Васильківського 

і П. Левченка. Головною рисою творчої манери С. Васильківського стає органічне поєднання ліричного та 

епічного, що втілилися у чітких і врівноважених композиційних схемах творів, тяжіння до класичного 

живопису з розробкою складних тональних відношень і безліччю відтінків одного кольору. П. Левченко із 

зацікавленістю ставився до новаторства у мистецтві. Характерною відзнакою його живописної манери 

стають динамічність мазка, рельєфність фактури, що формуються під впливом французького імпресіонізму. 

Разом з тим, доречним буде дослідити педагогічний досвід відомих живописців, навести цікаві факти з їх 

викладацької діяльності, що буде корисним для майбутніх художників-педагогів. Міждисциплінарні зв’язки, 

безумовно, сприяють більш активному запам’ятовуванню навчальної інформації, а також стимулюють 

здатність використовувати її на практиці. 

Слід позитивно відзначити той факт, що на сьогодні увага співробітників вітчизняних художніх 

музеїв прикута до пошуку нових форм і методів роботи з творчою молоддю, серед яких популярності 

набувають квести, «як покрокове виконання завдань, що передбачає досягнення певного результату [5, с. 

4-6]; майстер-класи, що мають на меті виконання кожним учасником творчого завдання; інтерактивні 

екскурсії, які перетворюють глядача на активного учасника музейних проектів, тощо [6, с. 28]. 

Однак, серед більш поширених форм музейної комунікації залишаються традиційні екскурсії і 

самостійний огляд музейних колекцій відвідувачами. Тому так важливо докласти зусиль, щоб цей процес 

максимально сприяв професійній підготовці майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва. Адже, 

постійні відвідування музеїв, перегляди творів мистецтва ще не гарантують позитивного результату у 

фаховій підготоці майбутнього художника. 

Педагогічне спостереження, опитування студентів художньо-педагогічних закладів з метою 

виявлення їх ставдення до музейної практики, засвідчують той факт, що більшість творчої молоді 

сприймає відвідування художнього музею як відпочинок від аудиторних занять. І хоча студенти визнають 

значний навчальний потенціал музейної практики, що надає можливість долучитися до вивчення 

живописних творів видатних митців минулого і сучасності, дослідити їх творчий метод, проте, пильної 

уваги потребує і той факт, що зачасту студенти, володіючи навчальною інформацією, не вміють 

застосовувати її на практиці, у конкретних ситуаціях, пов’язаних з власною образотворчою діяльністю. 

Порушена проблематика вимагає пошуку шляхів підвищення результативності навчально-виховного 

процесу під час музейної практики. Цілком доречно, навіть, огляд колекцій творів майстрів живопису 

супроводжувати низкою невеличких практичних завдань, які студенти можуть виконати нашвидкуруч. Це 

може бути композиційний аналіз полотна від простої схеми, тонального рішення. Окрім графічних замальовків 

корисним буде запропонувати студентам відповісти на кілька запитань, що мають стимулювати розумову 

активність, а саме: у чому особливість живописної манери того чи іншого автора, які композиційні прийоми, 

технічні засоби застосовувалися при створенні картини. Навіть, якщо студенти не готові одразу відповісти, це 

може стати приводом для самостійної роботи і вдумливого ставлення до вивчення творів мистецтва. 

По завершенню перегляду виставки обовязково слід запропонувати студентам скласти письмовий 

вілгук, у якому творча молодь має висловити своє враження від виставки, вказати роботи, які найбільш 

запам’яталися, привернули увагу та пояснити, чому. Таке завдання буде сприяти розвитку здатності чітко 

та грамотно висловлювати свої думки, що є необхідним у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

образотворчого мистецтва, які навчаються на художньо-педагогічному відділенні. 

При копіюванні живописних творів з музейних колекцій важливим є дотримання певної 

послідовності, з якою працював сам майстер. За таких умов копіювання стає засобом опанування творчого 

методу, а не відтворення кінцевого результату. 

Отже, з впевненістю можна констатувати, що музейна практика для майбутніх фахівців з 

образотворчого мистецтва здатна відігравати ключову роль за умов її раціональної організації, що надасть 

можливості ефективному формуванню професійно значущих якостей, серед яких здатність творчо 
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застосовувати набутий досвід з образотворчості, історії мистецтва, методики, технології живопису у 

власній професійній діяльності. 
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МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 
 

В контексті освітньої реформи та вимог Нової української школи, яка передбачає перехід від «школи-

знань» до «школи-компетентностей», все більшого значення набуває діяльність позашкільних освітніх 

установ, які відіграють важливу роль у формуванні ключових компетентностей ХХІ століття, зокрема, 

комплексного вирішення проблем, критичного мислення, креативності, уміння керувати людьми, 

взаємодії з оточуючими, емоційного інтелекту, формування власної думки та вміння приймати рішення, 

клієнтоорієнтованісті,  когнітивної гнучкості тощо. 

Серед інноваційних форм роботи позашкільних установ важливе місце належить майстер-класам, до 

участі в яких може залучатьсь велика кількість школярів, зокрема і тих, які безпосередньо не задіяні у 

гуртковій роботі, але можуть зацікавитись нею в майбутньому як пізнавальною та конструктивною 

формою проведення дозвілля.  

Ця форми роботи відкриває широкі можливості для формування диспозицій – цінностей і ставлень, 

які є важливим компонентом виховання підростаючого покоління, відповідно до Концепції Нової 

української школи [1, с. 19]. 

До питання нових форм впровадження та поширення педагогічного досвіду як важливої умови 

створення інновацій в освітньому середовищі звертаються багато сучасних дослідників та педагогів-

практиків, таких як Зязюн В.І., Сисоєва С.О., Бондар В.І., Новікова Т.В., Скаткіна М.Н., Барабанський Ю.К., 

Карташов П.І., Журавльова В.І., Маслов М.І., Мельник Н.А. та ін. Дослідженню особливостей проведення 

майстер-класів присвячені статті таких пошуковців, як Мельник Н.А., Розіної Н.В., Лошицька О.Л., 

Дулова А.С. та ін.  

Аналіз науково-педагогічних праць із даної проблеми свідчить про те, що ще не в повній мірі вивчені 

питання педагогічного потенціалу і особливостей організації майстер-класів в роботі позашкільних 

установ та їх ролі в підвищенні інтересу до гурткової роботи широкого загалу школярів, а також у 

поширенні інноваційного досвіду керівників гуртків. 

Майстер-клас (з англ. master – найкращий спеціаліст у своїй галузі, і class – заняття) більшість 

педагогів визначають як одну з форм ефективного професійного навчання, яка передбачає передачу 

певних вмінь, прийомів та методів навчання через прямий досвід [2, с.6].  Майстер-клас передбачає 

практичну покрокову демонстрацію методики виготовлення певного виробу із постійним педагогічним 

http://ua-referat.com/
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супроводом,  результатом якого є не лише власноруч виготовлений виріб, а й опанування техніки його 

виготовлення, яку можна використовувати в подальшій самостійній діяльності. 

На сьогоднішній день майстер-класи стали популярною формою діяльності працівників Бродівського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (БРЦНТТУМ) у співпраці з різними 

громадськими, благодійними та освітніми організаціями, такими як Червиний хрест Данії в рамках 

проекту «Сприяння захисту добробуту та соціальній згуртованості вразливих груп населення в Україні», 

КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича», служба у справах дітей РДА, 

Бродівська МАН, відділ освіти Бродівської РДА та ін.  

Впродовж 2019-2020 н.р. працівниками БРЦНТТУМ були проведені майстер-класи із виготовлення 

еко-ялинок, об’ємних вітальних листівок для учасників ООС, моделей ракет, літаків і повітряних змій, 

Стрітенських свічок, картинок з кави, годівничок для птахів та ін. у співпраці школами міста та району, 

зокрема з Лешнівською, Пониковецькою та Берлинською ЗОШ. 

Учасниками майстер-класів, окрім гуртківців БРЦНТТУМ часто стають діти з сімей учасників ООС, 

ветеранів АТО, діти-сироти, діти із найменш соціально-захищених сімей, школярі сільських шкіл. 

Складовою частиною майстер-класів, які проводяться у БРЦНТТУМ, є також практичне 

відпрацювання відповідних прийомів і надання допомоги учасникам майстер-класу в процесі 

виготовлення виробів, які мають певну мистецьку цінність. Тому практично усі майстер-класи 

проводяться за технологією спільного викладання із залученням декількох педагогів чи асистентів з 

метою забезпечення максимальної підтримки усім учасникам майстер-класу, які можуть належати до 

різновікових груп. Технологія спільного викладання передбачає проведення заняття не одним, а двома чи 

більше педагогами, які у співпраці, одночасно чи поетапно здійснюють навчальну діяльність та 

забезпечують реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до організації гурткової діяльності та 

розвиток відповідних компетентностей.  

Таким чином, майстер-класи як особливий спосіб набуття навиків із застосування розробленої та 

апробованої педагогом-майстром методики є важливим кроком до вирішення проблеми залучення дітей, 

які проживають у сільській місцевості, а також дітей, які належать до пільгових категорій населення, в 

тому чисті тих, які отримують інклюзивні освітні послуги, до гурткової роботи,  і є дієвим інструментом 

формування соціально-культурної компетентності підростаючого покоління. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВНЕ ЗНАРЯДДЯ ВИКЛАДАННЯ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

Основною формою організації навчально-виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі є класно-урочна система. Одиницею даної системи виступає урок. Урок як форма 

організації навчального процесу у школі виник давно, але з того часу він постійно змінюється, набуває 

нових форм та змісту. Сучасний урок - це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для 

інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих 

результатів за метою та  завданнями.  

На сьогодні у класно-урочній формі організації навчання виділяють певні недоліки, а саме: 

• побудова уроку за схемою «опитування — пояснення — закріплення» ; 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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• складність здійснення індивідуального підходу до учнів, орієнтація вчителя на учня середнього 

рівня можливостей; 

Таким чином виникає потреба в модернізації класно-урочної системи через: 

• запровадження інтерактивних методів навчання; 

• запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання; [1]  

Ми живемо у вік технологій, де учням не завжди цікаво розглядати схеми та малюнки у книгах, читати 

описи тварин. Принцип «Краще один раз побачити, а ніж 10 раз почути» сьогоденний девіз сучасного 

покоління. Сучасному вчителю біології у розв’язанні цього питання, допоможуть мультимедійні 

технології. При використанні мультимедіа на уроці через інтерактивність, структуризацію та візуалізацію 

інформації відбувається посилення мотивації учня, активізація його пізнавальної діяльності, як на рівні 

свідомості, так і підсвідомості. [2] Так згідно, М. Кірмайеру, при використанні інтерактивних 

мультимедійних технологій у процесі навчання, частка засвоєного матеріалу може скласти до 75%. [5] 

Згідно з психологічними дослідженнями - 80% сучасних школярів візуали і тільки 20% аудіали і 

кінестетики. Напевно, це закономірно, враховуючи пріоритетність кліпової культури в століття 

глобальної комп'ютеризації, тому школі важливо своєчасно коригувати викладання згідно запитам 

суспільства, адаптувати методичні прийоми та засоби до сучасного освітнього процесу .[3] 

Зараз досить багато освітніх завдань пов'язаних з тим, що демонстрацію досліджуваних явищ 

неможливо провести в навчальній аудиторії, в цьому випадку засоби мультимедіа є єдино можливими на 

сьогоднішній день. 

Мультимедіа технології інтегрують в собі потужні розподілені освітні ресурси, вони можуть 

забезпечити середовище формування і прояву ключових компетенцій, до яких відносяться в першу чергу 

інформаційна та комунікативна. Мультимедіа технології відкривають принципово нові методичні 

підходи в системі освіти. [2] 

Методом візуалізації формуються всі ключові компетенції , які потребують формування в учнів 

уміння знаходити і застосовувати потрібну інформацію, працювати в команді, бути готовим протягом 

усього життя до постійного самовдосконалення. Візуалізація ж готує і створює сприятливі умови для їх 

формування. [3] Візуалізований урок являє собою систематизовану, методично оброблену усну 

інформацію, перетворену в візуальну форму, яка служить опорою для формування розумових дій і понять, 

для кращого осмислення учнями етапності їх засвоєння. Звичайно, мультимедійні технології не замінять 

«живе» знайомство з природою це екскурсії, робота з мікроскопом, гербарієм, вологими препаратами, 

колекціями. Проте за ними майбутнє. Урок з використання мультимедіа стає більш наочним, цікавим, а 

складний матеріал стає зрозумілішим для учнів. [4] 

Отже, використання мультимедійних засобів передачі інформації є великим потенціалом у вирішенні 

питань, пов'язаних з управлінням часом уроку, особливо актуальних з урахуванням постійної 

інтенсифікації освітнього процесу. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЕМПАТІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Сучасна інноваційна навчальна та освітня діяльність зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі і спрямована на пошук ефективних педагогічних технологій, які могли б створити 

підґрунття для розвитку навиків критичного мислення, індивідуальних творчих здібностей, високих 

соціальних та адаптаційних можливостей майбутніх педагогів для їх професійної реалізації в 

майбутньому. Одним із таких інструментів виступає  технологія емпатії. 

Емпатія (від  грецького “patho”, що означає глибоке і сильне, почуття, близьке до страждання, і 

префікса “еm”, що означає “спрямований усередину”) як здатність розуміти думки, почуття і потреби 

інших людей, заглиблюватись у суть події чи явища, глибоко відчувати стан іншої особи чи групи людей, 

сприймати і розуміти їх вчинки, а, отже, співпереживати, займає важливе місце в системі цінностей і 

структурі моральної свідомості особистості. Емпатію як психологічне явище вивчали багато зарубіжних 

і вітчизняних дослідників, таких як К.Роджерс, К.Рудестам, Є.Мелибруда, Г.Андреєва, Л. Журавльова, 

Г.Перепечина та ін. Проникнення в стан іншої людини, розуміння її внутрішнього світу, співпереживання 

і співчуття їй є необхідною умовою формування толерантної, гуманістично спрямованої, активної і 

діяльної особистості [1, с.6]. 

В останні роки феномен емпатії розглядають як і як педагогічну технологію, яка відкриває широкі 

можливості не лише для формування диспозицій (цінностей і ставлень), а й створення відповідних 

комунікативних ситуацій для розвитку мовленнєвої компетентності. Питаннями педагогічної емпатії 

займалися О. Алпатова, О. Антипова, А. Буданцова, Т. Гаврилова, О. Докуніна, О. Коваленко, І. Коган, 

О. Максим, С. Максимець, О. Міхеєва, Т. Романова, О. Рудницька, О. Шурин та ін.). Педагогічна емпатія 

розглядається  як невід’ємний компонент педагогічної майстерності, реалізація якого сприяє гармонізації, 

взаєморозумінню суб’єктів педагогічного спілкування, що передбачає прогнозування наслідків взаємодії 

вчителя з дітьми та вибір відповідних засобів впливу» [c.9].  

Використання технології емпатії відкриває широкі можливості для розвитку мовленнєвої компетенції 

студентів – майбутніх вчителів початкових класів та іноземної мови в початкових класах, зокрема, усної 

взаємодії, яка наближена до рольової гри і базується на завданні уявити себе кимось або чимось іншим. 

Емпатія в комунікативних ситуаціях на заняттях іноземної мови передбачає "перевтілення" студента в 

інший об'єкт, "втілення" у досліджувані об'єкти навколишнього світу, спроба відчути і пізнати їх 

зсередини, наприклад, вжитися в характер літературного героя, в сутність об’єктів навколишнього світу – 

дерева, собаки, хмари, різних предметів.  

Відповідно до теми, яка вивчається, завдання, що базується на технології емпатії, може звучати так: 

Task 1. “Imagine yourself a tree (an oak, a pine, etc.) growing near the school. Describe what you see every winter 

/ spring / summer / morning. What are your feelings? Name adjectives that characterize you, name verbs that 

describe your routine, your favourite season, weather, time, words and phrases that you hear every day”. Task 2. 

Tomorrow you (as an old tree) have to be cut down in order to allow more space for the future football pitch. What 

are your feelings, best memories? If you could speak, what would you say in this situation?” 

У момент вживання студент ставить питання об'єкту – собі, намагаючись на чуттєвому рівні сприйняти, 

зрозуміти, побачити і знайти відповіді на проблемні запитання. Ця технологія добре поєднується із 

технологією проблемного навчання та технологією розвитку критичного мислення. Під час виконання 

завдань на емпатію у студентів  народжуються думки, почуття, відчуття, які і є освітнім продуктом. Ці ідеї 

можуть бути виражені  в усній або письмовій формі чи у вигляді ментальної карти (майнмеппінг), що 

міститиме ключові слова / ідеї. Даний тип завдань є ефективним як для індивідуальної роботи, так і для 

роботи в групах, оскільки передбачає спільне обговорення ідей та активізацію лексики. На наступному етапі 

це є завдання може виконуватись у змінних групах для порівняння ідей та пошуку спільних рішень.  У такий 

спосіб відбувається не лише формування мовної та мовленнєвої компетентностей студентів, а й формується 



33 

комплекс емпатійних знань, умінь і навичок, а також диспозицій, спрямованих на розвиток співчуття, 

співпереживання педагога в умовах його професійної діяльності.  

Таким чином, педагогічна технологія емпатії передбачає мисленнєве, інтелектуальне й емоційне 

проникнення у внутрішній світ іншої особистості чи об’єкта і проявляється в емоційній відповіді і 

співчутті до них. Формування емпатійної культури майбутнього вчителя початкових класів є важливою 

складовою його професійної компетентності. 
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
 

Наукові відкриття в медицині, впровадження сучасних технологій в лікувально-діагностичний 

процес, реформи в сфері охорони здоров'я в розвинутих країнах світу вимагають внесення змін в кадровий 

потенціал галузі, посилення ролі медичної сестри, як повноцінного учасника команди. 

Проведений порівняльний аналіз підготовки сестринських кадрів в Україні та різних країнах світу 

виявив суттєві розбіжності. Це пов'язано зі змістом медичної освіти в нашій державі та роллю середнього 

медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах різного рівня[1]. 

В розвинутих країнах світу основний кадровий потенціал системи ОЗ складають медичні сестри. 

Вітчизняна медична галузь створена для лікарів, а медичні сестри виконують функцію допоміжного 

персоналу.  

В Україні на одну медичну сестру припадає 25 пацієнтів, а в окремих відділеннях – 30-40, а в 

Європейських країнах – лише 4-8 пацієнтів. Наші медичні сестри не можуть в такій ситуації якісно 

виконувати функції, передбачені міжнародними стандартами. Навантаження, яке припадає на середній 

медичний персонал не відповідає заробітній платі. 

Дизбаланс у співвідношенні лікар-медична сестра в лікувально-діагностичному процесі 

супроводжується такими негативними процесами: 

- В діяльності лікарів зростає частка тих видів медичних послуг, які за кордоном здійснюють 

медичні сестри з відповідним рівнем підготовки; 

- Знижується родь медичних сестер, функції яких зводяться до обслуговування лікарів, виконання 

лише технічної роботи, яка не вимагає високого рівня кваліфікації. 

Ці негативні тендеції знаходять своє відображення в змісті підготовки майбутніх медичних сестер в 

вітчизняних навчальних закладах.  

В Україні невідповідність медсестринської освіти міжнародним стандартам зумовленими певними чинниками: 

-  недосконалість законодавчої бази в сфері професійної освіти; 

- низький престиж професії медичної сестри на вітчизняному ринку праці; 

- низька оплата праці та соціальна незахищеність середнього медичного персоналу; 

- обмеженість медичної сестри у прийнятті самостійних рішень в межах своєї компетентності; 

- відсутність наукових досліджень з питань розвитку та удосконалення сестринської справи; 

- невідповідність системи підготовки майбутніх медичних сестер європейським та міжнародним стандартам; 

- відсутність стандартів професійної діяльності медичних сестер у лікувально-профілактичних закладах; 

- недосконалість системи атестації середнього медичного персоналу[2]. 

Тому в Україні виникає необхідність у створенні умов для підвищення якості підготовки та посилення 

ролі медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, зокрема: створення умов для розвитку 

сестринської справи; розширення об’ємів сестринської допомоги, розвиток нових форм сестринської 

діяльності та внесення відповідних змін у навчальні програми підготовки майбутніх медичних сестер; 
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розробка моделі діяльності медичної сестри відповідно до сучасних стандартів та втілення цієї моделі в 

навчальний процес медичних коледжів; перегляд функціональних обов’язків лікарів та медичних сестер; 

розробка навчальних програм щодо запровадження диференційованої підготовки та практичної діяльності 

медичних сестер різних спеціальностей; сприяння розвитку наукових досліджень у сестринській справі. 
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В даній статті розглянуті основні методи та етичні підходи до формування основних ключових 

компетенцій з біології. Найважливішим компонентом сучасної освіти є її орієнтація на практичні навички, 

тобто компетентнісний підхід.  

Ключові слова: компетенції, компетентнісний підхід, навчально-пізнавальні, комунікативні, 

загальнокультурні компетенції, компетентність саморозвитку та самоосвіти, соціальна компетентність, 

компетентність продуктивної творчої діяльності, інформаційно-комунікаційна компетентність, 

здоров'язберігаюча компетентність. 

Постановка проблеми. Однією з основних завдань викладача є розвиток у студентів інтересу до 

навчання, творчості. Інтерес в навчальному процесі є потужним інструментом, що спонукає студентів до 

глибшого пізнання предмета і розвиває його творчі здібності. В сучасних умовах життя мало того, щоб 

студент просто володів певним набором знань, умінь і навичок, треба вміти їх набувати і застосовувати в 

реальних ситуаціях. Наші сьогоднішні студенти повинні бути готовими успішно інтегруватися і 

соціалізуватися в суспільстві.  

Компетентнісний підхід в сучасній освіті є відповіддю на трансформаційні процеси, що відбуваються 

в сучасному суспільстві, зростання темпів зміни знань і технологій, глобалізацію світового господарства. 

Впровадження компетентнісного підходу пов'язано з необхідністю забезпечення відповідності 

вітчизняної системи освіти світовим освітнім стандартам, що створює умови для здійснення програм 

академічного обміну студентами, можливості їх саморозвитку і самореалізації, отримання професійного 

досвіду, полегшує знаходження свого місця в житті. 

Мета дослідження: сприяти підвищенню якості освіти, формування основних ключових 

компетенцій студентів коледжу через систематичне застосування на заняттях з біології інноваційних 

методів і технологій. 

Основні результати дослідження. Сучасний розвиток суспільства викликає необхідність розробки 

шляхів формування особистості, що активно бере участь в соціокультурній діяльності, самостійно і 

відповідально приймає рішення в постійно мінливих умовах. Одним з таких шляхів визнаний 

компетентнісний підхід до досягнень студентів в освітньому процесі. 

Зараз в якості результату навчання розглядається здатність людини самостійно діяти в різних 

проблемних ситуаціях, застосовуючи знання та породжуючи нові. Результати освіти оцінюються не за 

показниками успішності освоєння наукових знань, а за ступенем підготовленості особистості до успішної 

діяльності за межами системи освіти і фіксуються у вигляді певного набору компетенцій і 

компетентностей. Досвід роботи, спостереження за діяльністю студентів, оцінка та аналіз якості їх знань 

дозволяють нам виявити таку суперечність: хороші теоретичні знання не завжди дозволяють впоратися з 

рішенням проблеми, особливо якщо вона вимагає певного досвіду. 
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Відмінною рисою нових освітніх стандартів є інший підхід до формування змісту та оцінці 

результатів навчання на основі принципу: від «знаю і вмію» - до «знаю, вмію і можу застосовувати на 

практиці». Саме такі вміння, як здатність застосовувати отримані знання на практиці, проявляти 

самостійність в постановці завдань та їх вирішення, брати на себе відповідальність при вирішенні 

виникаючих проблем – складають основу поняття «компетентність» [2, с. 48]. 

Компетентнісний підхід в навчанні студентів шкільного курсу біології реалізується вчителем через 

використання різного набору прийомів та методів і форм навчання. Для формування навчально-

пізнавальної компетенції студентів я використовую активні методи навчання, тобто застосовую творчі 

завдання, суть яких зводиться до розвитку розумових здібностей студентів, до навчання їх системі 

активних розумових дій. Ця активність проявляється в тому,   що студент, аналізуючи, порівнюючи, 

синтезуючи та узагальнюючи фактичний матеріал, сам отримує з нього нову інформацію. Ще одним з 

ефективних методів формування навчально-пізнавальної компетенції є дослідницька діяльність 

студентів. Починаючи впроваджувати методику досліджень на заняттях з біології, я побачила, що її 

використання підвищує мотивацію дітей до навчання. Студенти зацікавлені: в результаті дослідницької 

роботи, проявляють активність, отримуючи при цьому знання та вміння. У даній ситуації я виступаю 

консультантом, що направляє пошук рішення проблеми. 

Спільна діяльність надає широкі можливості співпраці, в під час якої студенти: ставлять цілі, визначають 

шляхи їх досягнення, розподіляють обов'язки, всебічно виявляють компетентність особистості [4, с. 4]. 

Для формування загальнокультурних і комунікативних компетенцій студентів я використовую 

проведення різних типів занять. Наприклад, заняття-семінар. Семінари - це особливе зняття вже тому, що 

на столах студентів, крім звичних підручників лежать нові, вперше побачені ними книги, а також їх 

індивідуальні творчі і дослідницькі роботи, реферати, довідники і т. п. Робота студентів на семінарі - це 

участь в загальному процесі пізнання: вони виступають, слухають висловлювання товаришів, задають 

питання, рецензують, роблять необхідні для себе записи, виділяючи головне, аналізують почуте і 

записане, включають в свій активний запас знань. Семінар - колективна робота групи, що спирається на 

роботу індивідуальну, тобто кожного студента. План семінару, його тему, список літератури та дату 

оголосити необхідно заздалегідь. Семінарські заняття проводжу при вивченні тем «Гіпотези походження 

життя на Землі», «Постембріональний розвиток», «Онтогенез людини», «Спадкові  хвороби людини» та ін. 

Урок-екскурсія сприяє формуванню загальнокультурних компетенцій. Це одна з обов'язкових форм 

реалізації практичної частини навчальної програми з біології. Дана форма сприяє встановленню зв'язку теорії з 

практикою, вирішення завдань екологічної освіти. Заняття-екскурсії можна організовувати в парк, ботанічний 

сад, по території коледжу. Дана форма проведення уроку сприяє розумінню загальнонаукової картині світу. 

Заняття-гра сприяє формуванню комунікативних компетенцій. Даний досвід дозволяє підвищити в 

студентів самоповагу, самооцінку, повагу до оточуючих. Він дозволяє вирішити головну проблему, що 

стояла перед сучасною освітою - небажання дітей вчитися, велика інформаційна завантаженість. В процесі 

гри навіть самий пасивний студент включається в урок, діти здатні виконати обсяг завдань, в кілька разів 

перевищуючий на звичайному уроці. Існують різні варіації ігор, наприклад, гра-подорож, гра-пошук, гра-

вправа, сюжетно-рольові ігри, інтелектуальні ігри [3, с. 6]. У своїй методичній роботі я використовую 

дидактичні ігри, наприклад, гра «Що? Де? Коли?», «Брейн –ринг» і т.п. Інформаційна компетенція 

забезпечує навички діяльності студента в засвоєнні фундаментальних знань з певних предметів, способів 

отримання інформації з різних джерел. За допомогою реальних об'єктів і інформаційних технологій (аудіо-, 

відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати і 

відбирати необхідну інформацію, перетворювати, зберігати, передавати і критично осмислювати її. 

Розвиток інформаційних компетентностей неможливо здійснити без організаційних змін форм 

навчальної діяльності. При всьому різноманітті технологій, форм і методів, переважними я вважаю ті, які 

орієнтовані на самостійність студента, де явно може бути представлений «продукт» - робота. Однією з 

сучасних технологій, що дозволяє формувати в студентів інформаційні  компетенції, є ІКТ [3, с. 7]. 

Я використовую різноформні ІКТ при проведенні занять з біології: презентації, електронні 

енциклопедії, програми-тренажери, електронні підручники і т. д. Вибір форми ІКТ залежить від типу 

уроку. Приміром, з організацією уроку вивчення нового матеріалу можна використовувати презентації, 

що демонструють біологічні об'єкти, для проведення уроків-практикумів рекомендую використовувати 

електронну лабораторію, електронні енциклопедії. Крім того студентам необхідно пропонувати 

самостійно підготувати матеріал до уроку і представити його одногрупникам. 



36 

Таким чином, формування деяких ключових компетенцій сприяє використання вчителем різних форм 

і типів уроків, активних методів навчання і ІКТ. А використання компетентнісного підходу в навчанні дає 

чітку орієнтацією на майбутнє, яка проявляється в можливості побудови своєї освіти з урахуванням 

успішності в особистісній і професійній діяльності. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, спостереження показують, що загальною особливістю є 

переважання методів застосування знань і умінь, високий рівень самостійності студентів, що реалізується 

в частково-пошукових і дослідницьких методах [4]. Пріоритетне значення надається практичним методам 

навчання, а саме, вмінню ставити експерименти, виконувати різноманітні види самостійних робіт, вмінню 

спостерігати, самостійно отримувати і переробляти інформацію, володіти інформаційно - 

комунікативними технологіями. Також слід відзначити важливу роль інтерактивних і проблемних 

методів, з використанням яких пов'язується набуття студентами здатності до спільної діяльності та 

вирішення проблем. Саме на основі цих методів навчання і формуються спеціальні компетенції на 

заняттях біології.  

Отже, компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і потребами життя. Ідея 

компетентнісно-спрямованої освіти органічно пов'язана з педагогічними технологіями, які стверджують 

такі суспільно значущі цінності, як свобода вибору, творча ініціатива, життєвий досвід, проектна 

діяльність. Таким чином, перехід до компетентнісної моделі навчання фактично зводиться до більш 

активному залученню умінь і навичок в практику педагогічної діяльності і акцентування уваги на 

здатності використовувати отримані знання. 
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ПОСИЛЕННЯ КОНФРОНТАЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ ТА ОАЕ: 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕСКАЛАЦІЇ НАПРУГИ 
 

Нинішні двосторонні відносини Туреччини та ОАЕ характеризуються мінливим поєднанням доволі 

агресивної ідеологічної та геополітичної конкуренції, з одного боку, і ситуативної стратегічної співпраці, з 

іншого. ОАЕ є однією з тих держав, які перебувають в опозиції до зовнішньополітичного курсу Р.Т. Ердогана 

щодо держав Близького Сходу та Північної Африки. Відносини двох держав попри короткий час 

співпраці еволюціонували від налагодження міцних контактів до поступового звуження співпраці за 

атмосфери нарощення конфронтації. 

До 2010-х рр. Туреччина та ОАЕ підтримували міцні зв’язки, зокрема ОАЕ входили до числа 

провідних торговельних партнерів та інвесторів Туреччини в арабському світі. Такі відносини вдалося 

налагодити, адже ОАЕ не мали османського минулого, на відміну від багатьох арабських держав; відтак 

відсутня трагічно забарвлена історична пам’ять щодо турків. 

Втім, ще до початку «Арабської весни» намітилися перші провісники майбутньої ескалації напруги у 

двосторонніх турецько-еміратських відносинах. Мова, найперше, про відмінне ставлення двох держав до 
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руху «Братів-мусульман». У рамках своєї ширшої зовнішньополітичної мети ‒ здійснювати керівну роль 

у мусульманському світі ‒ Туреччина зміцнювала зв’язки з «Братами-мусульманами» та іншими 

релігійними рухами, які неоднозначно оцінюються акторами міжнародної політики. Ще у 2000-х рр. 

Туреччина стала центром зустрічей ісламістських діячів та обговорення загальних проблем умми. Керівна 

Партія справедливості та розвитку сприяла й сприяє нині реалізації цієї політики. 

Натомість ОАЕ розпочала «культурну війну» проти «Братів-мусульман», витісняючи або 

маргіналізуючи членів і симпатиків руху в державних установах, навчальних закладах. Якщо у 2000-х рр. 

це було ще повільне протистояння, в основному приховане від громадськості, то після початку «Арабської 

весни» воно інтенсифікувалося. Тоді «Брати-мусульмани» були запідозрені в змові проти політичного 

режиму ОАЕ. У грудні 2011 р. шістьох членів руху позбавлено громадянства, а у березні 2012 р. відбулася 

серія їх арештів. Риторика керівного режиму ОАЕ полягала в позиціюванні «Братів-мусульман» як 

загрози безпеці країнам регіону Перської затоки. 

«Арабська весна» загострила низку питань, які відрізняли Туреччину та ОАЕ, але не були досі актуалізовані. 

Якщо Туреччина сприйняла «Арабську весну», то ОАЕ перебували на позиції, що ці революції посилять вплив 

«Братів-мусульман», а відтак чинні режими близькосхідного регіону, яких досі не охопила «Арабська весна», 

можуть бути повалені. Відтак у листопаді 2014 р. в ОАЕ рух «Братів-мусульман», його місцеві філії, а також 

організації «Аль-Ісла», «Фронт ан-Нусра» та ін. були визнані терористичними структурами. 

Відмінності в політичних позиціях Туреччини та ОАЕ посилилися у зв’язку з військовим 

переворотом у липні 2013 р. в Єгипті та відстороненням від влади тодішнього глави держави М. Мурсі. 

Туреччина жорстко відреагувала ці події та подальше придушення «Братів-мусульман» в Єгипті. 

Туреччина та Єгипет тоді відкликали послів і підтримують стосунки на найнижчому щаблі 

дипломатичних контактів ‒ рівні повірених у справах. ОАЕ, навпаки, підтримали новий режим 

єгипетського президента А. І. ас-Сісі, надавши щедру дипломатичну та фінансову підтримку та сприяючи 

його консолідації; ця підтримка зберігається й нині.  

В останні роки з боку Туреччини новими діями-подразниками щодо ОАЕ стали: надання притулку на своїй 

державній території членам руху «Братів-мусульман», переслідуваних у Єгипті; підтримка Туреччиною Катару 

в умовах його блокади низкою держав Близького Сходу та розміщення у цій державі двох турецьких військових 

баз; військові операції на північному сході Сирії, підконтрольній курдам; розміщення турецьких військ у Лівії, 

де триває громадянська війна; розвідка нафто-газових родовищ на континентальному шельфі Кіпру. Також 

існує й низка інших значущих чинників, які зумовили звинувачення владою ОАЕ Туреччини в «колоніальних 

ілюзіях» та поширення оцінок, що Туреччина відійшла від взятого курсу на побудову політики «нуль проблем 

зі сусідами» до політики «проблем з усіма». Водночас з боку ОАЕ таким новим подразником, найперше, 

виступила солідаризація зі Саудівською Аравією в розвитку нею зв’язків зі Загонами народної самооборони, які 

Туреччина позиціює як сирійську філію забороненої Робітничої партії Курдистану. Чинник тиску ОАЕ на Катар 

також сприяв ескалації напруги в турецько-еміратських взаєминах. 

ОАЕ різко критикують план Туреччини створити буферну зону на північному сході Сирії. Ці дії 

еміратська сторона характеризує як наміри Туреччини географічно ізолювати сирійських курдів. ОАЕ 

вважають неприйнятною таку присутність неарабських áкторів в арабській країні, якою є Сирія. ОАЕ 

декларує усебічну прихильність до сирійських курдів і намір їх захисту. Натомість Туреччина розглядає 

бездержавних курдів як повстанців-терористів. Солідаризація ОАЕ з курдськими націоналістичними 

силами в Сирії відбиває намір ОАЕ стримувати турецький вплив у цій країні та позиціювати себе як 

впливового áктора процесу вирішення громадянського конфлікту в Сирії, посередника. 

Критичне ставлення ОАЕ до воєнної кампанії Туреччини на північному сході Сирії є результатом 

більш масштабного суперництва Абу-Дабі та Анкари, яке було викликане зближенням Туреччини з 

Катаром, тісними зв’язками Анкари з «Братами-мусульманами» та конкурентними інтересами у країнах 

Африканського Рогу. Напруженість щодо цих питань незмінно посилюється після того, як президент 

Туреччини Р. Т. Ердоган звинуватив ОАЕ у підтримці перевороту 2016 р. проти його уряду, однак 

сирійське питання до 2018 р. залишалося вторинною точкою протистояння між ОАЕ та Туреччиною.  

Після того, як Туреччина здійснила на початку 2018 р. інтервенцію в місто Афрін (операція «Оливкова 

гілка»), спрямовану проти курдських Загонів народної самооборони (YPG), у політичному дискурсі почали 

говорити про «чинник Афрін» в еволюції турецько-еміратських відносин. ОАЕ сприйняли операцію 

«Оливкова гілка» як таку, що не тільки загрожує Сирії, а й загалом арабському світу. Зовнішньополітичне 

відомство ОАЕ відреагувало на втручання Туреччини в курський анклав Афрін озвученням потреби 
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арабським державам невідкладно починати побудову концепції національної безпеки арабських країн на 

реалістичній та сучасній основі. Підставою цьому була інформація про розграбування та інші злочини 

Туреччини в курдському анклаві. Відтак для ОАЕ «чинник Афрін» став передовим у боротьбі проти 

турецького експансіонізму стосовно арабського світу. Загалом ОАЕ, на відміну від Туреччини, перебувають 

на позиції, що неможливо досягти стабільності в Сирії за допомогою військового втручання. 

В ході державного візиту в березні 2018 р. глави ОАЕ Халіфа бін Заїд Аль Нахайяна до Єгипту, ним 

в розмові з президентом Єгипту А. Ф. Ас-Сісі Туреччину (а також Іран та Ізраїль) було віднесено до 

держав, які найбільше підривають інтереси арабських держав. У свою чергу Туреччина звинувачує ОАЕ 

в підтримці курдського тероризму на півночі Сирії, спонсорстві сил, проти яких спрямована військова 

кампанія Туреччини на півночі Сирії. 

Відзначимо активну підтримку ОАЕ (спільно зі Саудівською Аравією) Греції та Республіки Кіпр в 

протидії діям Туреччини у Східному Середземномор’ї з протиправної розвідки нафто-газових родовищ на 

континентальному шельфі. Також ОАЕ (як і Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет) різко протестують проти 

турецької інтервенції в Лівію, розпочату на початку 2020 року. Щодо лівійського конфлікту, то Туреччина 

звинувачує ОАЕ в постачанні зброї опозиційній стороні конфлікту, очолюваній генералом Х. Хафтаром. 

Особливої уваги заслуговують турецько-еміратські економічні відносини та динаміка їх 

інтенсивності. Ситуація щодо економічної співпраці між країнами Близького Сходу демонструє, що 

політики цього регіону активно використовують економічні важелі для винагороди або ж покарання 

інших держав за політичними причинами. Мова про зміни в обсягах двосторонньої торгівлі, інвестування, 

купівлі нерухомості на території Туреччини, туризм.  

В останні десятиліття Туреччина інтенсивно розширяла економічні відносини з нафтовими 

арабськими державами. ОАЕ та Саудівська Аравія були основними бізнес-партнерами Туреччини в 

регіоні Близького Сходу. Від цієї співпраці Туреччина отримала значну вигоду, позаяк активізувалася 

торгівля, туризм та інвестиційна діяльність. Однак погіршення політичних відносин між державами 

поставило під сумнів подальші наростальні перспективи економічної співпраці. Очевидними є зміни в 

торговельному партнерстві цієї держави з країнами Близького Сходу: воно скорочується щодо ОАЕ, 

розширюючись з Катаром (від блокади 2017 р.). Спад у торговельно-інвестиційних відносинах між 

Туреччиною та ОАЕ певною мірою компенсується активізацією відносин із Катаром. 

Завдяки великим доходам від експорту паливно-енергетичних ресурсів ОАЕ були головними 

постачальниками фінансового капіталу та прямих іноземних інвестицій в економіку Туреччини після 

2002 р. (прихід до влади в Туреччині Партії справедливості та розвитку, політика якої певний час 

спрямовувалася на активізацію співпраці з арабськими державами). Однак Катарська криза зумовила 

зменшення інвестицій в економіку Туреччини з боку країн, налаштованих опозиційно до Катару. 

Від 2018 р. відбувається спад обсягів продажу турецької нерухомості, причиною чого є поширювані 

політиками ОАЕ настрої застереження від доцільності купівлі нерухомості саме в Туреччині. Також 

відзначимо й тенденцію до зниження кількості туристів з ОАЕ до Туреччини. 

З огляду на активність Туреччини та ОАЕ у розвитку економічних та військових відносин в у регіонах 

Близького Сходу, Північної та Східної Африки, ймовірно, їх суперництво лише посилюватиметься. 
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МАРКСИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ГЕГЕМОНІЇ В ДИСКУРСІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

Гегемонія у міжнародній взаємодії постає актуальною темою наукових досліджень протягом 

тривалого часу. Виокремлюються напрямки пов’язані як з теоретизацією даної проблеми, так і з аналізом 

самої практики гегемонізму на різних рівнях та вимірах, особливо в умовах сучасного світового 

політичного процесу. Водночас, певне теоретичне підґрунтя сучасного дискурсу проблеми гегемонії в 

міжнародних відносинах було закладене ще в працях представників класичного та оновленого марксизму.  
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Первинні дослідження гегемонізму з позицій класового підходу ґрунтувалися на інтерпретації гегемону 

саме як сили соцієтального рівня, знакової для розвитку окремого суспільства, а не розвитку міжнародних 

відносин. Широко відомими є погляди основоположників марксизму, які чільне місце в своїй концепції 

приділили ідеї гегемонії пролетаріату та шляхам її реалізації. Здобувши прихильників по усьому світі, 

марксистська концепція поступово актуалізується як певний проект інтерпретації практик міжнародної 

взаємодії, зокрема через ідею світової пролетарської революції яка забезпечить гегемонію пролетаріату вже 

на міжнародному (світовому) рівні.  Тож, з національного на міжнародний рівень проблема гегемонії в 

марксизмі потрапляє за допомогою ідеї світової пролетарської революції, яка стає інструментом досягнення 

пролетарської гегемонії в цілому світі, що й актуалізує саму проблему гегемонії як явища вже міжнародного 

рівня та складової практик міжнародної взаємодії. І хоча з погляду марксистів, теорія гегемонії для 

дослідження міжнародних відносин має лише відносну цінність, в цілому, версія марксистського погляду на 

проблеми гегемонізму стала чи не першою концептуальною спробою обґрунтування самої ідеї про сутність 

та форми гегемонії, яка закладає підвалини для вибудовування сучасних фундаментальних поглядів на 

гегемонію. Саме завдяки цьому можна стверджувати, що марксизм сприяв поширенню наукової уваги до 

самої категорії «гегемонія», яка нині стала широко розповсюдженою у переважній більшості 

суспільствознавчих наук в цілому і в дискурсі міжнародних відносин зокрема.  

Серед першопрохідців у цьому напрямі суспільствознавчих студій марксистського спрямування помітне 

місце посідає Антоніо Грамші та його послідовники, так звані нео-грамшисти. Розмірковуючи над 

гегемоніальними практиками в дусі класового підходу, представники даного напряму на чільне місце гегемона 

висувають «не могутню державу, а транснаціональні сили, які визначають домінантний спосіб виробництва» 

[1, с. 11]. Водночас грамшисти збагачують концепцію гегемонії дослідженнями її вимірів, приділяючи особливу 

увагу ідеї культурного виміру гегемонії, розуміючи її як ідеологічне панування, за допомогою якого досягається 

суспільна згода. Практики протистояння капіталізму та соціалізму у ХХ ст. довели доцільність вибудовування 

гегемоніального впливу за допомогою саме ідеологічного впливу.  

Помітний вплив на обґрунтування явища гегемонії у межах оновленого марксизму наприкінці ХХ ст. 

чинять дослідження Р. Кокса, який, спираючись на ідеї А. Грамші, розвиває власну концепцію гегемонії, 

фокусуючи увагу на історичній еволюції капіталізму. Так, зокрема, Р. Кокс констатує формування «складного 

інтерактивного цілого» в сучасному світі, в якому інститути сприяють закріпленню конкретного міжнародного 

порядку через матеріальні можливості та ідеї [2, с. 24]. Очевидно, що такий погляд обґрунтовує і пояснює 

механізм формування відносин у міжнародному середовищі на основі виокремлення певних акторів з 

гегемоністськими можливостями. Особливе місце серед таких акторів посідають США. Саме Сполучені Штати 

отримують очевидні переваги від встановлення нового світового порядку, що вибудовується на засадах 

неолібералізму. Неоліберальна політика та практика виходять за межі національної держави і забезпечують 

інституціоналізацію світового порядку. Тож міжнародні інститути забезпечують закріплення конкретних ідей і 

практик як частини узаконеного світового порядку, який виявляється порядком гегемонії. Представники 

оновленого марксизму звертають увагу складність та багатовимірність гегемонії в сучасному світі, 

наголошуючи на ідейній та культурній складовій цього явища, оскільки саме конкретні ідеї неоліберального 

ґатунку, котрі стають панівним світоглядом, обмежують можливості вибору для політичних акторів і 

забезпечують інституціоналізацію гегемонії [3, с. 232]. Помітною є також увага представників оновленого 

марксизму саме до процесів транснаціоналізації суспільних відносин як складової еволюції капіталізму. На їхню 

думку, саме транснаціоналізація суспільних відносин забезпечує появу «транснаціонального класу 

менеджерів», які відіграють ключову роль в управлінні вже інтегрованої глобальної політичної економіки [2, с. 

359]. Тож, результатом еволюції капіталізму стала поява транснаціонального капіталістичного класу, який 

постає складовою структури гегемонії та забезпечує її функціонування на світовому рівні [4, с. 27].  

В цілому, найпомітнішим здобутком марксизму та його оновленої версії у розгляді проблеми 

гегемонії є подолання державоцентричного підходу, характерного для політичного реалізму. Визнаючи 

процеси глобалізації та транснаціоналізації як важливі для розвитку сучасного світу, марксисти 

наголошують на впливі цих явищ на соціальну структуру, стратифікацію вже у міжнародному 

середовищі, коли чільне місце серед процесів, безпосередньо пов’язаних з глобалізацією, посідає 

транснаціоналізація політичних менеджерів здатних забезпечувати гегемонію на основі системи 

неоліберальних поглядів, що обґрунтовують доцільність існуючого світового порядку.  
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НЕСТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 
 

Кожен військовослужбовець на першому році служби стикався з таким явищем, як нестатутні 

взаємовідносини. А чи кожен розуміє, що це за явище і наскільки воно ускладнює життя військовослужбовців. 

Як відомо, «нестатутними взаєминами» між військовослужбовцями називаються моральні або 

фізичні знущання окремих військовослужбовців або групи осіб, мотиви яких, як правило, не є 

особистими, вони пов’язані з виконанням обов’язків військової служби. Такі знущання зазвичай 

спрямовані на військовослужбовців першого року служби. Нестатутні відносини ще називають 

«дідівщиною». Дана проблематика є актуальною і на даний час. 

Серед багатьох вчених, які досліджують нестатутні взаємовідносини, неодмінно слід згадати 

М. Карпенко, В. Крука, Н. Марченко, О. Махно, І. Меркулова, Е. Тищука, та ін. 

Для дослідження даного явища було проведено анонімне анкетування «Анкета на визначення 

нестатутних взаємовідносин». Емпіричне дослідження було проведено серед військовослужбовців, 

зокрема солдатів строкової служби Збройних сил України. Загальна вибірка склала 60 осіб чоловічої 

статті, віком від 18 до 25 років. 

Після аналізу результатів стало відомо, що більшість особового складу строкової служби вважає, що 

службова діяльність проходить успішно. Свій колектив більшість охарактеризувала, як надійний, 

обстановка, яка на даний час склалася у підрозділі є цілком задовільною. Серед найбільш негативних 

чинників, які впливають на морально-психологічний стан колективу виокремили наявність нестатутних 

взаємовідносин у підрозділі (11%), фізичні образи (8%), грубість і приниження особистості (27%). 

Бажання перевестись до іншого підрозділу у більшості особового складу відсутнє, випадків 

несправедливого відношення з боку командування підрозділу чи частини не має.  

У підрозділі має місце 35% крадіжки особистих речей, 12% зневажливе ставлення до військовослужбовців 

з боку командирів, «авторитетніших» службовців та 8% випадків нестатутних взаємовідносин. Випадків 

застосування фізичних образ і фізичної сили у підрозділі немає. На питання чи доводилося віддавати сержантам 

(старшинам), військовослужбовцям старшого призову чи начальнику, командиру частину грошового 

забезпечення, більшість відповіли негативно. Серед основних причин виникнення негативних взаємин у 

Збройних Силах України більшість особового складу виокремили прагнення домінування над іншими (23%), 

розподіл колективу військовослужбовців по категоріям (31%), призов осіб з прихованими формами відхилень 

(алкоголізм, наркоманія, тощо) – 23%. На думку хто найбільш страждає від нестатутних взаємовідносин між 

військовослужбовцями, 11% особового складу виокремили військовослужбовців строкової служби першого 

періоду служби. На думку хто є носіями нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 15% 

акцентували увагу на сержантах (старшинах), 12% на військовослужбовцях військової служби за контрактом, 
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які мають більший досвід служби, 12 % на неформальних лідерах, які впроваджують негативні традиції у 

військовому колективі. Серед форм нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями 39% виділили 

моральні образи та психологічний тиск, 15% перекладання військовослужбовцями своїх обов’язків по службі 

та у побуті на військовослужбовців молодшого періоду служби. Основною проблемою, яка хвилює більшість 

особового складу є нестача вільного часу. 

Отже, після проведення дослідження, можна зробити висновок, що керівництво Збройних сил 

України намагається мінімізувати прояв даного явища, хоча деякий відсоток застосування моральних 

образ все ж таки присутній. Тому можна сказати, що існує багато роботи, щодо подолання даного явища 

серед лав військовослужбовців. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ  В 
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В даній статі висвітлені погляди науковців та представлений теоретичний аналіз проблеми 

формування саморегуляції в підлітковому віці. 
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Актуальність теми. Особливої актуальності проблема саморегуляції поведінки набуває у період 

дорослішання. Саме підлітки вирізняються неадекватними психогенними реакціями, нескоординованими 

формами поведінки, що визначає необхідність вивчення феномену саморегулювання в перехідному віці. 

Разом з тим у підлітків спостерігається становлення ціннісних орієнтацій, самооцінки та моральних 

переконань, на основі яких вони починають управляти своєю поведінкою.  

Вивченню цього питання присвячені дослідження О.О. Конопкін[4], В.І. Моросанова[5,6], О.М.Коноз[6], 

Т.В. Кириченко [3], О.К.Осницький [9]  та ін. Але, в умовах нових соціальних та ціннісних змін проблема 

формування особистісних механізмів саморегуляції поведінки підлітків набуває актуальності.  

Мета даної роботи полягає у теоретичному досліджені поняття саморегуляції поведінки особистості, її 

функціональних та структурних компонентів в психологічній літературі, характеристиці вікових особливостей 

розвитку підлітків та аналізу психологічних особливостей механізмів саморегуляції їх поведінки. 

Виклад матеріалу. Проблема саморегуляції поведінки особистості привертала увагу дослідників з 

давніх часів. Так, дослідження саморегуляції як специфічного процесу в живих системах розпочалися ще 

на початку ХХ сторіччя [4].  

За визначенням О.О. Конопкіна «психічна саморегуляція» - один з вищих рівнів регуляції активності 

біологічних систем, що відображає якісну специфіку реалізуючих її психічних засобів відображення та 

моделювання дійсності, в тому числі рефлексію суб’єкта на самого себе та власну активність, діяльність, 

вчинки [4]. Він сформулював основні принципи саморегуляції діяльності людини як: системність, 

активність, усвідомленість. При цьому, їх використання у різних видах діяльності, на його думку, 

пов’язано з їх співвідношенням з конкретними ланками регулювання діяльності, визначаючи тим самим 

функціональне місце й значущість цих явищ у загальній архітектурі процесу регулювання. Розглядаючи 

структуру саморегуляції, що є єдиною для всіх видів діяльності автор запропонував наступні компоненти 

саморегуляції поведінки та діяльності особистості: прийнята суб’єктом мети діяльності; суб’єктивна 

модель її значущих умов; програма власне виконавських дій; суб’єктивна система критеріїв успішності 

діяльності; контроль та оцінка реальних наявних результатів; рішення про корекцію системи 

саморегуляції.[4] 
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Дані компоненти можна проаналізувати наступним чином. Мета діяльності розглядається як 

важлива ланка процесу саморегуляції, визначає напрямок діяльності людини й постійно усвідомлюється 

нею. Для розуміння мети необхідно визначити мотиви діяльності, які спонукають людину ставити й 

досягати різноманітні цілі, виконувати відповідні дії. Суб’єктивна модель значущих умов визначає умови, 

в яких відбувається досягнення мети діяльності. Модель значущих умов виконує в процесі саморегуляції 

функцію джерела інформації про умови діяльності, повідомлення людини про ситуацію, тобто про наявні 

показники вихідних структурних моментів дії, предмета, засобів, зовнішніх умов. Визначення умов 

завдання є основою для прийняття рішення про спосіб дії й складання програми виконавських дій. 

Визначення моделі значущих умов є складовою частиною опрацювання завдання, яке може зайняти 

більше часу, ніж виконання програми дій. Правильне розуміння значущих умов визначає наступний 

компонент саморегуляції – складання програми дій. Програма дій має певну алгоритмізацію та залежить 

від вікових та індивідуальних особливостей. Дія оцінки завершує процес саморегулювання, перетворення 

його в замкнену систему, чим якісно змінює можливості довільної діяльності особистості. При цьому 

формуються та проявляються такі особисті якості, як уміння контролювати свої дії, критично оцінювати 

свою роботу. Саме оцінка суб’єктом результатів своєї діяльності є передумовою того, що його 

діяльність буде не просто цілеспрямованою, але й ціледосяжною. Контроль – уміння помітити допущені 

помилки, а корекція – їх виправлення. Ці два процеси взаємопов’язані. При цьому найвищим показником 

розвитку даного феномену вважається процес оволодіння навичками й звичками моральної поведінки. 

Внутрішню сутність саморегуляції поведінки зростаючої особистості становить сукупність 

психологічних механізмів. Останні визначаються, як динамічна сторона взаємодій індивіда і є 

структурними компонентами саморегуляції поведінки особистості. Вони спрямовують рух психічної 

активності індивіда до узгодження результатів взаємодій зі світом і самим собою [4]. 

На думку В.І. Моросанової в особистісній саморегуляції проявляються, по-перше, активно-дієве 

ставлення особистості до самої себе та до інших, по-друге, її моральні та соціальні установки, 

спрямованість особистості, по-третє, її змістовний та соціальний досвід, вміння співвідносити себе та 

іншого в процесі спілкування, в процесі сумісної діяльності [5]. 

Окремим здобутком можна вважати дослідження стилю саморегуляції поведінки та діяльності 

особистості В.І. Моросанової, О.М. Коноз [6]. За даними дослідників, стильовими особливостями 

саморегуляції є типові для людини й найбільш суттєві індивідуальні особливості самоорганізції та 

управління зовнішньою та внутрішньо цілеспрямованою активністю, які стійко проявляються в різних її 

видах [5,6]. Феномен стилю саморегуляції проявляється в тому, яким чином людина планує та програмує 

досягнення життєвих цілей, враховує значущі зовнішні та внутрішні умови, оцінює результат та корегує 

свою активність для досягнення суб’єктивно-прийнятних результатів, в тому, в якій мірі процеси 

самоорганізації розвинені та усвідомлені.  

На думку Т.В. Кириченко, відповідно до критеріїв психологічних механізмів саморегуляції поведінки 

підлітків проявляються високий, середній, низький рівні їх сформованості [3]. Показники високого рівня 

розвитку саморегуляції поведінки підлітків визначають їх прагнення до осмислення ціннісних орієнтацій, 

самоствердження себе серед інших, визнання у референтному оточенні. Такий рівень сформованості 

саморегуляції поведінки врівноважує емоційно-екзальтовану потребу до самоствердження. У підлітків 

з’являється усвідомлення важливості ствердження себе не тільки перед іншими (однолітками, батьками, 

вчителями), але й перед самим собою. Саме таке самоствердження приносить впевненість у собі, 

позбавляє комплексів, активізує розвиток самосвідомості підлітка. 

Згідно з дослідженнями Т.В. Кириченко показники низького рівня сформованості механізмів 

саморегуляції засвідчують, що накреслені підлітком цілі не досягаються, завдання виконуються лише на 

основі постійного зовнішнього контролю [3]. У підлітків спостерігається неадекватний рівень домагань, 

домінування мотиву уникнення невдач над мотивом досягнення успіху. Їм притаманна малоусвідомлена 

система ціннісних орієнтацій, ситуативне самоствердження й визнання серед однолітків і дорослих. Дана 

категорія складає третину (26%) підлітків, що вимагає проведення спеціальної профілактично-

корекційної роботи з ними. Становлення механізмів саморегуляції поведінки підлітків базується на 

розвитку самосприйняття, рефлексії, самовизначення, самопізнання. 

Висновки. В результаті дослідження було встановлено, що основними психологічними механізмами 

процесу саморегуляції підлітків виступають, по-перше, рівень їх самооцінки та, по-друге, рівень 

домагань.  Дані механізми обумовлюють формування ціннісних орієнтацій, які спрямовані на 
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контрольно-регулятивні компоненти діяльності підлітків. Безумовно адекватний розвиток як самооцінки 

так і рівня домагань, можливий за умов залучення підлітків до навчальної та практичної діяльності, під 

час яких створювалися б ситуації, що дозволяли підлітку порівнювати свою діяльність з діями однолітків, 

аналізувати її, виокремлювати переваги та недоліки власної особистості, шляхом реалізації власних 

якостей та здійснення різних видів діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У СИСТЕМІ «ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ» 
 

Постановка проблеми дослідження. Ефективність освітнього процесу у сучасній школі значною 

мірою залежить від оперативної організації комунікативної взаємодії між вчителем та учнем. Встановлення 

комунікативних взаємин передбачає сформованість комунікативних знань, вмінь та навичок, які 

уможливлюють продуктивно налагоджувати ділове спілкування у межах навчальної діяльності.  

Водночас, практика засвідчує наявність окремих випадків деструктивної комунікації, які описуються 

конфліктною взаємодією і зумовлені розбіжністю поглядів педагогів та школярів на організацію 

навчальних дій. Негативним чинником таких міжособистісних взаємин є те, що ставлення переноситься 

на навчальний предмет у цілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічною основою дослідження  

міжособистісної взаємодії у системі «вчитель-учень» є понятійно-категоріальний апарат сучасної теорії 

комунікації (Н.О.Прядко, В.Смиренський, О.Є.Туник) та конфліктології (В.М. Нагаєв, С.А. Постова, 

В.П. Шейнов). Виходячи з актуальності зазначеної проблеми, визначено мету дослідження, яка полягає у 

вивченні психологічних особливостей конфліктних ситуації в учнівсько-педагогічному колективі.  

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз досліджень конфліктів між учителями та учнями, 

показує, що вони мають свої особливості. Спочатку протиріччя виступають як когнітивні, ділові, проте 

пізніше перетворюються у міжособистісні. До того ж нерідко мають прихований характер, оскільки учні 

далеко не завжди йдуть на відкритий конфлікт. У зв’язку з цим учнівсько-педагогічний конфлікт має 

низку характерних ознак, які висвітлено у науковій літературі.  

Насамперед слід відмітити, що конфліктна взаємодія характеризується різними соціально-рольовими 

позиціями. Педагог займає роль лідера, тому спілкування з учнями будує з цієї позиції. В очах школярів 

він хоче бачити себе авторитетним, вагомим, тому буває так, що зловживає соціальним становищем й 



44 

обмежує їхні права. Учень в ієрархічному спілкуванні виступає як підпорядкована особа, котра має 

виконувати отримані від вчителя вказівки. Разом з тим, окремі школярі в силу своїх вікових (підлітковий 

вік) та індивідуальних (волелюбність та ін.) особливостей не  бажають дотримуватись встановлених 

правил,  тому провокують конфлікти.  

Наступною характеристикою є те, що деструктивні взаємини зумовлюються  з одного боку 

консервативністю педагогів, котрі застосовують класичні та стереотипні методи виховного впливу, а з 

іншого боку ‒ сучасними поглядами та новими формами поведінки школярів, котрі бажають йти на крок 

попереду суспільних змін [4]. 

Часто джерелом конфліктів виступають протилежні особистісні якості вчителів та учнів, їхні різні погляди 

на життя, відмінні цінності, інтереси та смислові установки, що також провокує напружену комунікацію [1; 2].   

Характерними ознаками учнівсько-педагогічних конфліктів є перенесення деструктивних емоційних 

станів на взаємодію з учнями, котрі, за теорією заміщення Дж.Вейланта, є менш загрозливими об'єктами [5]. 

Аналізуючи особливості учнівсько-педагогічних конфліктів, В.П.Шейнов виділяє низку передумов, 

які призводять до них [6]: а) прагнення вчителів бачити учнів такими, якими вони були у роки свого 

навчання; б) недостатнє взаєморозуміння, викликане небажанням враховувати вікові особливості 

вихованців; в) надання переваги оцінювати особистість учнів, а не їхні вчинки, що негативно 

відображається на їхній самооцінці; г) тенденція карати школярів, не аналізуючи суть  проблемних 

ситуацій; д) наявність дітей з нестандартною поведінкою, котрі провокують постійні конфлікти. Усі ці 

несприятливі фактори спричиняють напружені стосунки між вчителями та учнями.  

Будуючи ефективну комунікацію, педагогові потрібно пам’ятати про виховне значення конфліктів, 

підкреслює С.А. Постова. У зв’язку з цим, бажано враховувати низку моментів: 1) займати професійну 

позицію, яка зобов'язує вчителя брати на себе ініціативу в розв'язанні конфлікту; 2) на перше місце 

ставити інтереси школярів, оскільки їхня особистісна спрямованість ще формується; 3) не допускати 

помилок при розв'язанні конфлікту, які породжують нові ситуації та залучають інших учнів; 4) надавати 

перевагу попередженню, а не розв’язанню конфліктів [2, с.156].  

Висновок. На основі проведеного аналізу ознак та чинників конфліктної поведінки у системі 

«вчитель-учень» можна зробити низку висновків та узагальнень:   

1. Однією з найважливіших вимог, що пред’являє педагогічна професія до особистості вчителя, є 

поміркована неконфліктна поведінка та здатність встановлювати продуктивні взаємостосунки з учнями.  

2. Для врівноваження соціально-рольових позицій вчителя та учня слід будувати своє спілкування на 

засадах демократичності, що дозволяє виявляти повагу до гідності та прав школярів.  

3. З метою урахування прогресивних тенденцій поведінки учнів, необхідно застосовувати інноваційні 

методи впливу на них. 

4. Знаходити компроміс у випадках розбіжності поглядів з обох боків за допомогою згладжування 

протиріч (відповідно до теорії когнітивного дисонансу Л. Фестінгера). 

5. Здійснювати психологічну профілактику емоційного вигорання вчителів з метою запобігання 

перенесення деструктивних емоційних станів на взаємодію з учнями. 

У комунікативній взаємодії педагоги несуть професійну відповідальність за педагогічно коректне 

розв'язання конфліктів. Правильно обраний стиль спілкування дозволяє досягти успішного подолання 

конфліктних ситуацій та налагодженню конструктивної взаємодії між вчителями та учнями, що 

позитивно впливатиме на освітній процес.   
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ELECTROMAGNETIC FIELD DISTRIBUTION IN THE 

END ZONE OF A POWERFUL TURBOGENERATOR 
 
It is necessary to take into account constructive factors influences on magnetic field distribution in end zone 

in order to achieve the most efficient cooling of a turbogenerator end zone. The analysis of theoretical studies 
showed for magnetic field determination in end zone it is important to consider the following: 

1. Location of teeth the most loaded end magnetic flux and the values of flux on their surfaces depend on 
the shift direction of stator winding layers at a given the revolution direction of rotor. It is advisable to perform the 
stator winding so that the lower layer is shifted relative to the upper against the rotation of field for the goal of 
more even the end magnetic flux distribution between the generator teeth and decrease its concentration. 

The value of axial magnetic flux through the surface of teeth located at the phase zone junction of stator 
winding is greatest [1 – 4]. In this case there are two possible variants, namely: at the junctions of the lower layer 
if it is displaced relative to the upper in the revolution direction of field; at the junctions of both the lower and 
upper layers if the lower layer is displaced relative to the upper against the revolution direction of field. In the 
second variant a load unevenness of separate teeth is less as compared with the first variant. 

2. Influence of structural modifications (the shape of chamfer the end packets, the ratio of length the stator core 
and rotor, the geometric shape of stator and rotor winding frontal parts, for example, the scale of frontal parts, the angle 
of bend the stator winding frontal junctions etc., relative values of width the teeth and slot stator, the presence of slits 
and stepped form the end packets teeth etc.) on the end magnetic field. Using the chamfer of stator core end packets 
provides a reduction of magnetic flux concentration in chamfer zone, but causes an increase of magnetic flux density 
on the vertical surface area adjoined with chamfer. Thus the shape of chamfer affects the magnetic flux density on the 
surface end packets bevelled and located above the chamfer. It is necessary to consider the permissible heat of end 
packet under-slot zone and the stator core mechanical stiffness when increasing the chamfer almost on the entire height 
of tooth. The magnitude and distribution of magnetic flux along the bevelled surface depend on the shape of chamfer, 
as a rule, inappropriately make the chamfer beginning with an angle of slope to the horizontal more than 20°. Using a 
chamfer convex to air gap side instead of a uniform one allows reducing the maximum values of magnetic flux density 
on the surface located over chamfer. Changing the rotor length in respect of the stator core length affects the equivalent 
values of magnetic flux density on the separate areas of end surface at different configurations. It is necessary to note 
with an increasing of chamfer rises the beneficial effect area of rotor diminution. But too much rotor diminution may 
be inappropriate, for example, in a turbogenerators of asynchronized type for operate in deep under-excitation modes 
recommends the rotor core length to take a little longer than the stator core length. It is necessary to take into account 
when designing a generator the implementation of stator core with wider and smaller slots allows weakening the 
influence of leakage slot magnetic field on the end magnetic field. 

Constructive feature of stator core end packets unlike the active zone packets may be the slits (for the 
monolithic of teeth the slits are oblique, angled to the radial direction and the lamination is performed with the 
overlapping of segments for the cross-overlap of slits), longitudinal slots and ducts in the teeth. This is done in 
order to reduce the eddy current losses created in the sheets when entering the axial flux in it. In addition, an 
increase of slots and apertures total surface in teeth end part leads to more intensive cooling of end packets. The 
splitting on the entire height of tooth reduces the teeth end packets losses of a 300 MW generator by 35% under 
rated load conditions and by 44% when a power factor cos  ~ 1,0 is shown in [5, 6]. 

The diameter of end packets boring increases with approach to the machine end zone, in other words, the 
stepped form of end packets teeth is used. This is achieved the round of active iron lugs in end zone of a generator 
and reducing the stator core end packets losses. Although the axial component leakage flux of frontal parts is 
greatly reduced with that much share of one enters the stator core along the height of laminated sheets tooth zone. 
With this always a compromise between the need of reduction the axial component leakage flux and preservation 
the core compression force in the tooth zone by the use of press fingers is found. The end packets are made 
monolithic, that is specially pressed and baked and to some extent takes the function of additional press plates. 

The presence of sharp angles and ferromagnetic parts lugs also affects the field distribution causing its local 
concentrations in certain areas of end zone. Thus, the research carried out with help simulation method by Holly 
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[7] showed the magnetic field in zone of the ferromagnetic press plate lower edge with a profile under the angle 
90° increases by 40 – 50 % as compared with the field in edge zone with a round profile. 

3. As a rule, all stator packets have the same width. However the end packets with additional losses due to 
the end leakage flux for the goal of more intensive cooling are performed less width than in central part. The 
narrower ventilation ducts allow reduces the packet width and increases the air speed. 

4. In four-polar generators the values of magnetic flux density are lower than in two-polar ones. 
5. As a rule the appropriate constructive decisions should be different for generators with the main load 

conditions are nominal and under-excitation when a power factor cos  ~ - 0,95 and generators for operate in deep 
under-excitation modes. 

6. According to results of analysis the magnetic field components of separate sources on the end packets 
surface and it interaction in different load conditions [8 – 12] for the goal of facilitate the choice of suitable variants 
the end zone design, the most significant are magnetic flux density components because of displacement the 
magnetic field from the air gap and stator core slots and eddy currents of press plate with shield in the under-slot 
zone, also because of motive-magnetic forces the stator and rotor winding frontal parts. The relative value of 
magnetic flux density of separate sources in the result magnetic field depends on the end zone configuration. 

Literature: 
1. Danilevich Ya.B., Pipko R.M. Magnetic field in the stator core end zone of alternating current electrical 

machine taking into account the influence of leakage slot. Elektrotekhnika. 1982. № 9. P. 36 – 39. (Rus.) 
2. Kostyaev B.V., Ptashkin A.V. About heat the stator core end packets of large turbogenerators at the 

condition of reactive power consumption. Elektricheskiye stantsii. 1979. № 5. P. 40 – 44. (Rus.) 
3. Smorodin V.I., Karatsuba A.S., Rudenko L.N. et al. Some features of electromagnetic processes on the 

turbogenerator stator end. Tekhnichna Elektrodynamika. 1983. № 3. P. 65 – 72. (Rus.) 
4. Titko A.I., Fedorenko G.M., Livshits A.L., Kobzar K.A. Tangential unevenness of electromagnetic and thermal 

characteristics in the turbogenerator end packets for changes load. Gidroenergetika Ukrainy. 2012. № 3. Pp. 48 – 58. (Rus.) 
5. Postnikov I.M., Stanislavskiy L.Ya., Schastlivyi G.G. Electromagnetic and thermal processes in the end 

parts of powerful turbogenerators. Kiev: Naukova dumka, 1971. 360 p. (Rus.)   
6. Smorodin V.I. Experimental researches and analysis of electromagnetic processes features in the stators end 

zones of powerful turbogenerators. Prepr. № 709. Kiev: Instytut elektrodynamiky AN USSR, 1991. 28 p. (Rus.)   
7. Hawley R. End-region analysis for large generators. Electrical Times. 1967. Vol. 152. № 20. P. 771 – 774.  
8. Kensytskyi O.G., Hvalin D.I. The end zone turbogenerator electromagnetic field for changes the reactive 

load. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. № 1. P. 62 – 68. (Ukr.)   
9. Kensytskyi O.G., Kramarskyi V.A., Kobzar K.O., Hvalin D.I. Study of efficiency the design of a stator core end zone 

turbogenerator. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2018. № 50. P. 56 – 62. (Ukr.) .  
10. Kensytskyi O.G., Kramarskyi V.A., Kobzar K.O., Hvalin D.I. Study of distribution the electromagnetic 

field and temperature in a stator core end zone of turbogenerator. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi 
Akademii Nauk Ukrainy. 2018. № 51. P. 47 – 53. (Ukr.)   

11. Kensytskyi O.G., Kramarskyi V.A., Kobzar K.O., Hvalin D.I. Heat of stator turbogenerator end zone at different 
variants of its constructive implementation. East European Scientific Journal. 2018. Vol. 1. № 9(37). P. 46 – 51. (Ukr.)   

12. Kensytskyi O.G., Hvalin D.I., Vygovskyi A.V. Simulation the electromagnetic and heat process in a stator 
end zone of turbogenerator. East European Scientific Journal. 2018. Vol. 2. № 10(38). P. 41 – 47. (Rus.)   

 

 

Войтків С.В.,  

к.т.н., Генеральний конструктор  

ТзОВ "Науково-технічний центр ТЦ "Автополіпром"  

 

ФОРМУЛА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ СПАЛЬНИХ ВАГОНІВ 
 

У сфері пасажирських перевезень усіма видами громадського транспорту чільне місце по праву 

належить залізничному транспорту України, оскільки він забезпечує майже 50 % його річного обсягу. Проте, 

пасажирські потяги вітчизняної залізниці укомплектовані пасажирськими вагонами лише трьох категорій – 

плацкартними, купейними і класу СВ [2] , 90 % яких потребують нагальної заміни [1]. Зрозуміло, що 

оновлення парку пасажирських вагонів повинно відбуватися новими сучасними моделями різних категорій 

з урахуванням вищих вимог до рівня комфортабельності перевезень пасажирів, які пов’язані з 

комфортабельністю вагонів та зручністю користування ними. Оскільки рівні комфортабельності 
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пасажирських спальних вагонів залежать від кількості та типів санітарних приміщень загального 

користування та їх розміщення видається необхідною їх чітка і максимально конкретна ідентифікація. 

На нинішній час одним з основних критеріїв ідентифікації пасажирських спальних вагонів являється 

тип пасажирських купе – відкриті (плацкартні) або закриті (купейні). Іншим важливим критерієм 

ідентифікації спальних вагонів являється вмістимість пасажирських купе, яка характеризує клас вагона –  

купейні спальні вагони 1-го та 2-го класів, класу СВ, класу "люкс" тощо [3-4].  

Ідентифікація пасажирських спальних вагонів тісно пов’язана з цілою групою не менш важливих 

критеріїв, які характеризують рівень комфортабельності вагонів. До цих критеріїв відносяться 

вмістимість пасажирських купе, їх розмірні параметри та комплектація, кількість та розміщення тамбурів 

і комплектація вагонів санітарними приміщеннями загального користування – їх кількість, тип та 

розміщення. За рівнями комфортабельності спальних вагонів розрізняють купейні вагони з підвищеним, 

високим та особливо високим класом комфорту [5] тощо.  

Отже, пасажирські спальні вагони характеризуються, загалом, категорією, класом та рівнем 

комфортабельності. Проте, група цих критеріїв не являється достатньою для повної характеристики пасажирських 

спальних вагонів, адже вони не враховують кількості і розміщення тамбурів і санітарних приміщень. 

Категорія спального вагона ідентифікує будову, вмістимість та комфортабельність їх пасажирських 

купе, які можуть бути одно-, дво-. три, чотири- та шестимісними. 

Клас  спального вагона характеризує вмістимість пасажирських купе та, частково, їх розмірні 

параметри (площу) і комплектацію. 

Рівень комфортабельності пасажирських спальних вагонів значно повніше інформує про тип і 

кількість санітарних приміщень загального користування та їх додаткове обладнання – наявність системи 

кондиціювання, розеток для заряджання гаджетів, обладнання для підігрівання їжі тощо. 

Отже, обов’язковою частиною формули ідентифікації пасажирських спальних вагонів являється вираз 
 

(1) 
    

Позначення класу спальних вагонів пропонується позначати арабськими цифрами відповідно 

вмістимості пасажирських купе (табл. 1). 
 

Найменування параметра 
Вмістимість пасажирських купе, чол. 

один два три чотири шість 

Позначення класу вагона 1 2 3 4 6 

Таблиця 1. Позначення класів пасажирських спальних вагонів 
 

Позначення категорії спальних вагонів різного рівня комфортабельності наведене у табл. 2. 
 

Найменування параметра 
Категорія пасажирських вагонів 

плацкартний купейний 

Загальний рівень комфортабельності  стандартний підвищений високий 
особливо 

високий 

Позначення категорії вагона ПЛ К П В ОВ 

Таблиця 2. Позначення категорій пасажирських спальних вагонів 
 

Рівень комфортабельності пасажирських спальних вагонів у відповідності до їх комплектацій та технічних 

параметрів і комплектацій пасажирських купе пропонується позначати відповідною кількістю символу "*". 

Наведена частина формули ідентифікації пасажирських спальних вагонів характеризує їх за 

вмістимістю, розмірними параметрами і комплектацією пасажирських купе, комплектацією вагонів за 

типом і кількістю санітарних приміщень загального користування. Але вона не інформує про кількість та 

розміщення тамбурів у кузові вагона, а також про кількість і розміщення санітарних приміщень. Ці 

відомості про спальні вагони мають, безумовно, суттєве значення для їх пасажирів з точки зору зручності 

перебування у вагонах та користування санітарними приміщеннями загального користування.  

Тому для ідентифікації пасажирських спальних вагонів пропонується формула, яка  описує їх клас, 

категорію, рівень комфортабельності, кількість і розміщення тамбурів та санітарних приміщень. 
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(2) 
 

Для позначення наявних тамбурів застосовуються цифри "0" або "1", для кількості санітарних 

приміщень, розміщених біля конкретних тамбурів, цифри "1", "2" тощо. Для типів санітарних приміщень 

пропонуються наступні позначення: "т" – приміщення, обладнане унітазом і умивальником; "ум" – 

приміщення, обладнане умивальником; "дк" – приміщення, обладнане душовою кабіною; 

Комфортабельність пасажирських спальних вагонів різних класів і категорій повинна визначатися 

відповідним нормативним документом і позначатися відповідною кількістю символів "*". Формули і 

компонувальні схеми типових спальних вагонів наведені у табл. 3. 
 

Формула 

спального вагона 
Компонувальна схема спального вагона 

2К*[1/1т – 0/- – 

1/1т] 
 

2К**[1/(1т +1ум) 

– 0/- – 1/(1т+1ум)] 
 

2К*[0/1т – 1/- – 

0/1т] 
 

2К*[1/- – 0/- – 

1/2т] 
 

2К*****[1/1т – 0/- 

– 1/(1т+2дк)] 

 
Таблиця 3  Формули і компонувальні схеми спальних вагонів 

 

Розроблена система ідентифікації пасажирських спальних вагонів надає фахівцям у сфері 

пасажирського залізничного транспорту достатньо великий обсяг інформації щодо їх конструктивних 

особливостей, комплектацій, вмістимості, розмірних параметрів та комплектацій пасажирських купе 

тощо, тобто повну уяву про такі вагони і може використовуватися при оцінюванні технічного рівня 

створюваних перспективних спальних вагонів для максимально коректного вибору вагонів-аналогів. 

Вона може застосовуватися і при розгляді тендерних пропозицій на закупівлю нових пасажирських 

спальних вагонів для їх адекватної оцінки сумісно з вартістю вагонів. 
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ, ЯК ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ТЕПЛООБМІНУ В РІДИНІ 
 

Ультразвукові випромінювачі знайшли широке застосування в металургії, машинобудуванні, 

медицині, хімічній та текстильної промисловості. І тепер, при пошуках шляхів скорочення споживання 

енергії, зросла цікавість до них, як пристроїв для інтенсифікації теплообміну в рідині. 

Ультразвуковий випромінювач – це пристрій, який може перетворювати електричну енергію в 

звукові хвилі високої частоти і навпаки [1]. Ультразвукові випромінювачі поділяють на дві основні групи: 

механічні і електромеханічні. 

Механічні випромінювачі в залежності від технологічного призначення та середовища, в якому 

відбувається їх експлуатація, підрозділяються на аеродинамічні і гідродинамічні. Аеродинамічні 

випромінювачі призначені для роботи в газових середовищах [2]. Гідродинамічні випромінювачі 

забезпечують перетворення енергії струменя рідини в енергію ультразвукових коливань [3]. 

Механічні випромінювачі мають свої переваги (простота використання, ефективність, надійність), 

однак, як пристрої для інтенсифікації теплообміну в рідині, вони є непродуктивними. Це пояснюється 

тим, що, в більшості випадків, їх робоча частота не перевищує 20 кГц та неможливістю отримання 

великих потужностей ультразвуку в рідині. Ці параметри є особливо важливими для ультразвукової 

кавітації та акустичної течії – найбільш важливих явищ для інтенсифікації теплообміну в рідині [4, 5]. 

Пристрої, які перетворюють енергію електричних коливань в енергію звукових або механічних 

коливань і навпаки, називаються електромеханічними перетворювачами [6]. Їх можна поділити на 

магнітострикційні і п'єзоелектричні випромінювачі. Робота магнітострикційних перетворювачів 

заснована на тому, що розміри деяких матеріалів можуть змінюватися під дією магнітного поля [7]. 

П'єзоелектричні перетворювачі забезпечують перетворення енергії електричного поля в механічні 

коливання ультразвукової частоти [3]. 

Електромеханічними перетворювачі порівняно з механічними випромінювачами є дорожчими, 

складнішими в експлуатації (тобто потребують високваліфікований обслуговуючий персонал), 

ультразвукова енергія, яку вони виробляють, коштує більше. Але вони дозволяють отримати ультразвук 

високої частоти, зручні в експлуатації, не габаритні. 

Магнітострикційний і п'єзоелектричний випромінювачі обидва генерують ультразвук частотою вище 

20 кГц, однак магнітострикційний випромінювач обмежений частотою до 30 кГц, що пов’язано з 

особливостями його конструкції. П'єзоелектричні випромінювачі не мають таких обмежень. Вони обидва 

можуть бути використані, як пристрої для інтенсифікації теплообміну в рідині. Але, треба відзначити, 

http://www.kvsz.com/%20images/catalogs/tsn.pdf
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п'єзоелектричні випромінювачі є більш універсальним вибором, оскільки дозволяють регулювати частоту 

в ширшому діапазоні.  

Через обмеження частоти, перша субгармоніка магнітострикційних випромінювачів знаходиться в 

межах чутності людського вуха. Тоді як перша субгармоніка п'єзоелектричних випромінювачів (при 40 

кГц), знаходиться вище межі чутності людського вуха. Тобто при використанні магнітострикційних 

випромінювачів обов’язково треба встановлювати шумозахистні конструкції, а при використанні 

п'єзоелектричних випромінювачів – тільки, якщо їх частота нижче 40 кГц. 

П'єзоелектричні випромінювачі є більш енергоефективними, оскільки одразу перетворюють електричну 

енергію в механічну, тоді як магнітострикційні випромінювачі спочатку перетворюють електричну енергію 

в енергію магнітного поля, а потім в механічну енергію, тобто мають додаткові втрати енергії. 

Отже, як пристрої для інтенсифікації теплообміну в рідині, краще використовувати 

електромеханічними перетворювачі, а саме – п'єзоелектричні. 

Література: 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НОВІТНІХ ПАСАЖИРСЬКИХ ДВОСИСТЕМНИХ 

ЛОКОМОТИВІВ 
 

На даний час в Україні залізниця електрифікована за двома системами: постійного струму 3 кВ та 

змінного струму 25 кВ. Подібна ситуація на вітчизняній залізниці склалася унаслідок того, що 

електрифікація проходила в дуже широкий діапазон часу, та залежала від розвитку технологій на час робіт 

на тій чи іншій ділянці шляхів.  

На початку електрифікації її вели на постійному струмі напругою 3 кВ. Це були основні завантажені 

шляхи, від Харкова через Придніпров'я до Криму, в районах Донбасу, Криворіжжя, від Львова через 

Карпатські перевали в Закарпатті[1]. 

В подальшому інша частина залізничних шляхів України електрифікована змінним струмом 

напругою 25 кВ (підвищена напруга дає економію на електроматеріалах, на різкому скороченні витрат на 

будівництво електропідстанцій, а також допускає передачу більшої електричної потужності на 

локомотив, тобто дозволяє вести більш великовагові потяги і прискорити рух ). Так електрифікована 

центральна Україна (включно з містом Києвом і напрямком на Москву), виходи до портів Одеси, шлях 

Київ - Львів через Коростень, через Бердичів і Тернопіль[1]. 

На сьогодні подібний підхід до електрифікації створює суттєві перешкоди у русі потягів, збільшує 

час руху потяга у дорозі. Основні часові витрати ідуть на зміну локомотива на станції стикування. Також 

дана ситуація викликає фінансові труднощі при електрифікації нових ділянок шляхів, в напрямку зустрічі 

двох систем, так, як для цього потрібно проектувати та будувати повноцінну станцію стикування з 

можливістю перемикання роду струму на кожній окремій колії. Окрім того, для роботи на подібних 

станціях потрібен спеціально навчений персонал - енергодиспечери, що в свою чергу теж потребує 

фінансових та часових витрат на їх навчання. Прикладом подібних станцій в Україні є: Лозова (Південна 
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залізниця), Тимково (Одеська залізниця), П’ятихатки - Стикова (Придніпровська залізниця), Львів 

(Львівська залізниця) та Іловайськ (Донецька залізниця). 

Більш простішою та дешевшою альтернативою вище описаних станцій є станції призначені для 

пропуску двосистемних електровозів. На таких станціях кожна колія електрифікована певним родом струму, 

без можливості перемикання, а в місці з’єднання ділянки шляху, між кінцями різних систем електрифікації 

розташовані нейтральні вставки. Прикладом подібних станцій в Україні є: Гракове (Південна залізниця), 

Огульці (Південна залізниця), Красноград (Південна залізниця), Святогірськ (Донецька залізниця). 

Саме тому свого часу і постало питання проектування та побудови двосистемних електровозів, яке і 

наразі є дуже гострим для України. 

Частково проблема зміни локомотива була вирішена у 60-ті роки ХХ століття з появою на залізниці 

двосистемного магістрального електровоза ВЛ82.  

ВЛ82 - двосекційний восьмивісний електровоз подвійного живлення. Механічна частина цих 

локомотивів має багато однотипних елементів з електровозом змінного струму ВЛ80 (кабіни управління, 

елементи кузова і візків); довжина електровоза, загальна колісна база і колісна база візків такі ж, як і у 

електровозів ВЛ80с і ВЛ80т. З точки зору електричної схеми ВЛ82 являє собою звичайний електровоз 

постійного струму, на якому додатково встановлені трансформаторно-випрямні пристрої для живлення 

силових ланцюгів постійним струмом при роботі на ділянках, електрифікованих на змінному струмі. При 

живленні постійним струмом енергія подається безпосередньо в ланцюг тягових електродвигунів. На 

обох системах струму регулювання напруги на двигунах здійснюється реостатами, також електрична 

схема електровоза дозволяє здійснювати реостатне гальмування. Секції електровоза мають однакові 

електричні схеми і можуть працювати за системою багатьох одиниць[2]. 

На разі проблема полягає в тому, що ВЛ82 є вантажним локомотивом і в свою чергу він не здатний 

забезпечити швидкісного руху на лініях зі стиком систем електрифікації, наприклад, на маршруті Харків- 

Київ (двома найбільшими містами України), рух на якому є інтенсивним. Окрім того, дані електровози, 

на сьогоднішній день є зношеними та морально застарілими (найновіший локомотив з серії був 

побудований в 1979 році). 

В 2012 році було закуплено 2 одиниці швидкісних електропотягів Skoda Vagonka EJ675 та 9 одиниць 

Hyundai Rotem HRCS2. Дані моделі електропотягів були двосистемними та змогли забезпечити 

швидкісний рух на ділянках стику. Але по факту ці потяги є звичайними електричками і вони можуть 

використовуватися лише за одним призначенням - денного експресу, що значно поступається нічним 

швидким потягам зі спальними місцями у комфорті перевезень. 

Саме тому, локомотивна тяга є більш універсальною в порівнянні з електропоїздами. По перше, 

локомотив може вести як денний експрес, так і нічний потяг зі спальними місцями. По друге, у випадку 

серйозних несправностей з боку тяги, або пожежі в тяговій системі на шляху прямування, електропоїзд 

буде паралізовано повністю, доведеться проводити повну евакуацію пасажирів (особливо складною 

ситуація буде серед перегону в безлюдній місцевості), знаходити шляхи доставки пасажирів на станцію 

призначення. В той же час у подібному випадку, аварійний локомотив буде відчеплено, відбуксовано до 

найближчої станції, а до потягу буде причеплено інший локомотив, який доведе його до станції 

прямування. І вся ця операція майже ніяк не відобразиться на комфорті пасажирів у вагонах потягу. 

Тому, вирішенням вищевказаних проблем буде створення нового пасажирського двосистемного 

магістрального електровоза. Це дозволить виключити зміну локомотива на станції стикування, усунути 

ризики появи серйозних незручностей, як на електропоїздах, а також збільшити швидкість потягів на 

маршруті. За рахунок цього збільшиться прохідність потягів на маршруті і буде можливим збільшення 

кількості пар пасажирських поїздів, що в свою чергу вирішить питання нестачі місць в потягах (дана 

проблема є дуже гострою в нашій країні). 
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

ТУРБУЛЕНТНОГО РУХУ РІДИНИ 
 
Вступ. Вивчення течій в'язкої рідини зумовлено широким розповсюдженням таких течій у природі і 

технічних засобах. Практичний інтерес представляє дослідження взаємодії потоку рідини або газу з 
твердими тілами. Параметри і геометрія задачі можуть істотно впливати на режим течії в таких задачах. 

Побудова нових економічних чисельних алгоритмів для конкретних завдань гідродинаміки 
залишається актуальною проблемою.  

Постановка задачі та математична модель. Метою даної роботи є побудова математичної моделі 
обтікання перешкод різної форми, розробка її комп’ютерної реалізації та проведення обчислювальних 
експериментів для перевірки адекватності побудованої моделі.  

У жолоб розмірами LхH на відстані l від лівого краю жолобу поміщена перешкода у вигляді циліндру 
перпендикулярно напрямку потоку. На вхід у жолоб зі швидкістю 

0  надходить рідина, яка обтікаючи 
перешкоду, випливає через протилежний входу край жолоба зі швидкістю  . Бічні межі жолоба є 
твердими гладкими стінками. За розрахункову область обираємо осьовий переріз  жолобу (рис. 1). 

 
Рис. 1 — Фізична постановка задачі 

 

В результаті обтікання перешкоди рідиною повинен спостерігатися такий ефект як вихрова доріжка 

(доріжка Кармана). Явище отримало назву на честь угорського та американського вченого Теодора 

Кармана, який вивчав його одним з перших [1]. 

Основними рівняннями математичної моделі є рівняння Нав’є-Стокса, які розглядаються у 

двовимірних декартових координатах: 
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 — ефективний коефіцієнт кінематичної в'язкості, 
Т   — ефективний 

коефіціент динамічної в’язкості, якій мае динамічну і турбулентну складові, 
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 — динамічна 

складова тиску, нормована на густину. 

Ці рівняння доповнюємо наступними граничними умовами: на швидкості, перпендикулярні др 

твердої поверхні накладається умова непротікання 0|  Sn


 , на паралельні швидкості 
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накладається умова вільного ковзання 0|
||





S

n



, у вхідному та вихідному потоках 0||   і 

strV . На тиск покладeна умова 2-го роду: 0|'  spn


. 

Дані рівняння розв’язуємо методом розщеплення за фізичними факторами, який дає трьохетапну 

схему розщеплення [2].  

В даній роботі проводились дослідження при трьох різних виразах для ефективного коефіцієнту 

кінематичної в’язкості   , що моделюють турбулентний характер руху рідини [3]. 

1) Однопараметрична модель (рівномірна турбулізація рідини): 

const .                                                  (2) 

Турбулентність моделюється одним параметром, в якості якого можна вибирати  . 

2) Двопараметрична модель: 

Т  .                                                (3) 

Тут турбулентна складова ефективного коефіцієнту кінематичної в’язкості моделюється виразом, 

який описує перенос турбулентних вихорів вздовж потоку: 
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де   — розмір комірки розрахункової сітки, 
V  —  швидкість в межах комірки, 

Re  — сіткове 

число Рейнольдса. Тоді вираз (3) з урахуванням (4) набуває вигляду: 
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В (5) входить два параметра   та сіткове число Рейнольдса Re . 

Якщо до виразу (5) додати складову, яка враховує умову зародження вихору, отримуємо 

трипараметричну модель турбулентної в’язкості. 

3) Трьохпараметрична модель: 
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де l — довжина перемішування, y — змінна, яка параметрізує вісь перпедикулярно напрямку потоку. 

Останній доданок в (6) — модель турбулентної в'язкості, що враховує умову зародження турбулентних 

вихорів. Параметри моделі:  , Re  та l. Їх підбором можна забезпечити адекватність розрахунків кола 

гідродинамічних задач з урахуванням турбулентності. 

Чисельний експеримент показав наступні результати. При використанні однопараметричної моделі зі 

значенням параметра 3105   та швидкості потоку рідини 0.5 м/с (рис. 2, а) область високого 

тиску знаходиться перед перешкодою, а самий низький тиск майже за кругом, при цьому вихори не 

спостерігаються крім двох малих збоку перешкоди. Збільшення швидкості дає можливість спостерігати 

ланцюжок вихорів, що виникає з обох сторін тіла почергово (рис. 2, б).  
 

 
                         а)                                                                                                    б) 

Рис. 2 — Обтікання перешкоди у формі круга при однопараметричній моделі турбулентності та 

швидкості: а — 0.5 м/с, б — 2.5 м/с 
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Однак, картина утворення вихорів хаотична и не відповідає рисунку доріжці Кармана. Тому найбільш 

цікавими є результати розрахунків з використанням дво- та трьохпараметричної моделей турбулентності. 

На рис. 3  представлені результати розрахунку при використанні трьохпараметричній моделі 

турбулентності.  

 

Рис. 3 — Обтікання перешкоди у формі круга: 
7105  , Re = 2, l = 0.05, швидкість 2.5 м/с 

 

Для аналізу розрахунків з перешкодою “круг”  результати були взяті в один і той же момент часу.  

На рисунках 4 — 5 спостерігаємо результати розрахунків для перешкод “зірка” та “два круги” при 

використанні трьохпараметричної моделі турбулентності та швидкості 2.5 м/с. 

 
                             Рис. 4.                                                                                Рис. 5. 
 

Отже, при малих значеннях швидкості течія має ламінарний характер і збурень не спостерігається, 

при більш великих швидкостях виникає таке явище, як вихрова доріжка Кармана. Найкраще результати 

для спостерігання турбулентного характеру течії показала двопараметрична модель турбулентності, 

тобто  вихори мають найбільш виражений характер.  

Висновки. В даної роботі за допомогою математичного та комп’ютерного моделювання  виконано 

чисельного дослідження процесу обтікання перешкод різної форми в’язкою рідиною. Моделі 

турбулентності, що використовуються, мають вигляд алгебраїчних виразів, підбор параметрів яких 

дозволяє отримати адекватну картину турбулентного характеру течії  рідини. 
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УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДАПТИВНОЇ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ РАДІОЛІНІЇ ДЕКАМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ 
 

Ефективність функціонування радіоліній визначається технічними характеристиками радіозасобів, а 

також можливістю здійснення адаптації радіоліній до умов розповсюдження радіохвиль та складної 

сигнально-завадової обстановки під час проведення сеансів радіозв’язку. Для певних умов проведення 

сеансів радіозв’язку в декаметровому діапазоні хвиль існує відповідна сукупність параметрів 

радіозасобів, за якої досягається максимальна ефективність функціонування радіолінії. Важливою 

складовою таких радіоліній, що істотно визначає якість зв’язку, є алгоритм їх функціонування. Таким 

чином, розроблення (удосконалення) алгоритмів функціонування адаптивної автоматизованої радіолінії 

є важливим та актуальним науково-практичним завданням. 
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При розробленні адаптивних радіоліній необхідно вирішувати ряд задач, основними з яких є такі: 

обґрунтування критерію ефективності функціонування радіоліній; обґрунтування підходу до оцінювання 

стану каналу перед сеансом радіозв’язку та під час його проведення; обґрунтування алгоритмів переходів 

з одних параметрів функціонування радіоліній на інші. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що ефективність функціонування радіоліній 

залежить від якості прийому інформації в радіозасобах, швидкості передачі даних у радіолінії, 

завадостійкості та правильності вибору оптимальних робочих частот [1–3].  

Для оцінювання стану каналу під час функціонування автоматизованої радіолінії радіозв’язку в умовах 

складної сигнально-завадової обстановки обґрунтовано використання підходу, згідно з яким визначають 

залежність ймовірності появи бітової помилки від значень нормованого відношення сигнал/шум [4]. 

Для зміни параметрів функціонування радіолінії запропоновано алгоритм, що дозволяє на основі 

визначених критеріїв формувати оптимальні параметри приймально-передавальних автоматизованих 

робочих місць адаптивної автоматизованої радіолінії для визначеного стану каналу зв’язку з урахуванням 

умов сигнально-завадової обстановки. Новими елементами запропонованого алгоритму є: 

автоматизація процедури вибору параметрів адаптації радіолінії (видів маніпуляції, швидкості 

передачі даних, параметрів завадостійкого коду тощо); 

реалізація процедури розв’язання оптимізаційної задачі адаптації автоматизованої радіолінії 

декаметрового діапазону хвиль для різних умов сигнально-завадової обстановки. 

Дослідження розробленого алгоритму здійснювалось для типових радіоліній і визначених умов 

сигнально-завадової обстановки в середовищі MATLAB на основі програмної реалізації розробленого 

алгоритму. У результаті проведених досліджень встановлено, що реалізація алгоритму потребує 

використання сучасних приймально-передавальних автоматизованих робочих місць, пристроїв 

автоматичного управління ними (для оперативної зміни видів маніпуляції, робочих частот тощо) та 

розробки спеціального програмного забезпечення, яке б здійснювало оцінку стану каналу (визначало 

ймовірність бітової помилки), порівнювало його з попереднім станом та визначало необхідність 

проведення зміни параметрів функціонування радіолінії за визначеними критеріями. 
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На сьогоднішній день, існує велика кількість пристроїв та застосунків, якими користується сучасна 

людина. В них зберігається велика кількість приватної інформації, яку б людина не хотіла поділяти з 

навколишнім світом. 
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Сучасні пристрої змагаються за надання людині такої безпеки, що не викликала б у неї сумніву. Саме 

тому, крім звичайних паролів, впроваджується використання біометричних даних: сканування роговиці 

ока, відбиток пальця та інші. 

Перспективною також є одна з нешироко  застосовних складових біометричних даних людини: її 

голос. Послідовність звуків, яка б достатньо точно характеризувала людину могла б бути ключем, як і 

інші біометричні дані. 

Актуальність використання "голосової біометрики", в тому, що вона підтверджує особистість, 

аналізуючи унікальні характеристики голосу та робить доступ до облікового запису швидким, простим, 

крім того це зменшує шахрайство.  

Компанії, що стоять за цією технологією, кажуть, що голосовий відбиток включає понад 100 унікальних 

фізичних та поведінкових характеристик кожної людини, таких як довжина голосового тракту, носовий 

прохід, крок, акцент тощо. Вони стверджують, що голос такий же унікальний для людини, як відбиток 

пальців, і що їхні системи навіть розпізнають людей, якщо у них застуда або біль у горлі. 

Однак це відрізняється від технологій цифрових помічників, таких як Apple Siri [1] та Amazon's Alexa 

[2], які розпізнають слова, а не те, як хтось їх вимовляє. 

Широкому впровадженню технології голосової автентифікації перешкоджають декілька суттєвих 

питань, які в комплексі складають значну   проблему. Перш за все, основною проблемою є якість аудіо. 

Користувачі використовують різну техніку, тому звук відрізнятиметься, що ускладнює розробку 

універсальної системи. Крім цього, можливі шуми та різного роду перешкоди. Наразі, одним з 

популярних способів усунення шумів та пошкоджень є використання дискретного перетворення Фур’є 

[3] (обчислюють часто алгоритмом швидкого перетворення Фур’є) для деякого сигналу 𝑥: 

𝑋𝑚 = ∑ 𝑥𝑛𝑒−
𝑖2𝜋𝑛𝑚

𝑁 , 𝑚 = 0, … , 𝑁 − 1
                      𝑛 = 0, … , 𝑁 − 1

2𝑛−1

𝑛=0

 

Застосування даного перетворення до аудіо файлу дозволяє знаходити ділянки, які виходять за 

визначені нормальні межі звуку, що в свою чергу часто встановлюється на основі попередніх розрахунків 

перетворення Фур’є до шуму. Крім цього, зараз перевагу надають алгоритмам глибинного навчання для 

усунення даних недоліків аудіо [4].  

Іншою вагомою проблемою є невідповідності каналів звуку з різних пристроїв. Записуючі пристрою 

мають різну кількість каналів запису та формують їх також різними способами. Одним з способів 

уникнення цієї проблеми є звичайно використання одного каналу, проте це може привести до значних 

втрат важливих частин звукового файлу, тому застосовують дещо інтелектуальніші варіанти, наприклад: 

нечітку мережу вейвлетів (Рис. 1) (fuzzy wavelet network) [5] чи проекції перешкоджаючих атрибутів 

(nuisance attribute projection) [6]. 

 
Рисунок 1. Приклад архітектури нечіткої мережі вейвлетів (де Ψ - деяка вейвлет-функція, x – 

вхідні сигнали) 

Не менш серйозною є проблеми фонації, тобто вимови. Людина може кричати, шепотіти, охрипнути 

чи хвилюватись і мати тремтячий голос. Ці ситуації досі створюють чимало проблем для систем голосової 

автентифікації. Найбільш популярним способом боротьби з цим є надання переваги мел-частотним 
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кепстральним коефіцієнтам звуку при навчанні системи. Також існують модифікації у вигляді 

експоненційно-кепстральних та лінійно-кепстральних коефіцієнтів [7]. 

Крім цього, створення універсальних систем ускладняється наявністю декількох мовців у вхідному 

звуковому сигналі. В даному випадку система може накладати обмеження на рівень гучності інших 

джерел у вхідному сигналі чи взагалі їх наявності. Одним з способів вирішення цієї проблеми є попереднє 

виявлення всіх мовців у вхідному сигналі та виділенні найвагомішого, проте це неабияк відобразиться на 

швидкості роботи такої системи. 

Отже, системи голосової автентифікації все ще перебувають у фазі активної розробки через наявність 

великої кількості проблем в поставленій задачі. Можливо, в майбутньому широке застосування 

глибинного навчання, нечітких систем та хмарних обчислень дасть можливість вирішувати такого роду 

комплексні проблеми за зручний для користувача час. Це дозволить захистити приватні дані ще краще, 

особливо, якщо поєднати дану технологію з іншими способами біометричної автентифікації. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. 
 
Тенденція до професіоналізації викладання іноземних мов загалом реалізується у формуванні 

навичок спілкування за професійною тематикою, однак такий підхід, як свідчать дослідження та практика, 
не дозволяє вирішувати задачу формування умінь та навичок, необхідних студентові для здійснення 
завдань професійного змісту з використанням засобів іноземної мови. Тому формування іншомовної 
професійної компетентності, яке передбачає «накладання» іншомовних навичок на предметний зміст 
професії під час виконання професійних завдань, вбачається як підхід, у межах якого викладання 
дисципліни «Іноземна мова» у навчальному плані підготовки майбутнього фахівця, не формально, а 
змістовно буде спрямовано на досягнення загальної мети навчання студента у вищому навчальному 
закладі – формування його професійної компетентності. 

Ціль навчання іноземній мові майбутніх фахівців повинна максимально поєднувати оволодіння 
студентами основним фахом з використанням іноземної мови, тому для немовних навчальних закладів 
основною метою навчання іноземній мові має бути, насамперед, розвиток професійно орієнтованої 
комунікативної компетентності, що відповідало б окресленим уявленням студентів про їх майбутню 
професійну діяльність (предметність діяльності), стимулювати потребу студентів у вивченні іноземної 
мови (мотивованість діяльності), а також усвідомлення необхідності вивчення іноземної мови як запоруки 
становлення освіченої, культурної, професійноконкурентоспроможної та успішної людини 
(усвідомленість діяльності). Тому вивчення іноземних мов на немовних спеціальностях носить 
комунікативно орієнтований та професійно орієнтований характер. Професійна спрямованість навчання 
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іноземних мов ставить низку завдань із розвитку професійних навичок у студентів, а саме оволодіння 
професійною і вузько-професійною лексикою, здобуття комунікативних навичок професійного 
спілкування, формулювання іноземною мовою власної точки зору щодо фахових проблем.  

Усвідомлене вивчення іноземної мови для набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності є 
запорукою подальшої професіоналізації і безперервної самоосвіти, що забезпечить здатність майбутнього 
фахівця до діалогу з іноземними партнерами та вміння донести до співрозмовника свої думки, обмінятися 
інформацією та результатами співпраці. Вважаємо, що одним із пріоритетних напрямків оптимізації та 
індивідуалізації безперервної мовної освіти, підвищення ефективності керування навчальним процесом у 
відповідних навчальних закладах є створення чи осучаснення програм і навчально-методичного забезпечення. 

Розмірковуючи про особливості викладання іноземної мови у немовних навчальних закладах 
неможливо обійти таку проблему, з якою стикаються викладачі іноземної мови – це відсутність або низька 
мотивація студентів до вивчення мови. За сучасних умов, коли всі розуміють значення знання іноземних 
мов, студенти не можуть не усвідомлювати важливість вивчення мови для подальшого успішного 
працевлаштування та кар’єрного зростання. Але на практиці частина студентів не готова докладати до 
цього жодних зусиль. Саме тому завдання викладача полягає в необхідності шукати ефективні шляхи 
підвищення мотивації студентів.  

В інформаційно-технологічному суспільстві комунікативні вміння є дуже важливими якостями. 
Комунікація сприяє не тільки обміну інформацією, оволодінню знаннями, а й установленню 
міжособистісних стосунків, бізнес-контактів, співробітництва. У вузах країн Західної Європи існують 
освітні програми магістрів комунікації, які передбачають вміння спілкуватися декількома іноземними 
мовами. Знання англійської мови як загальновизнаної мови міжнародного спілкування є необхідним 
компонентом професійних вмінь і навичок у сучасному суспільстві. Тому заняття з англійської мови та 
інших іноземних мов повинні, перш за все, бути спрямовані на розвиток комунікативних вмінь. На 
заняттях іноземної мови важливим є моделювання реальних ситуацій спілкування, де студенти можуть 
відпрацювати певний професійний вокабуляр і кліше, які сприятимуть ввічливому і тактовному 
спілкуванню. Тактовність, емпатію і толерантність можна виховувати під час занять іноземною мовою, 
моделюючи різні ситуації спілкування. [1, c. 19].  

Цілеспрямоване формування професійних вмінь може бути здійснено шляхом залучення студентів до 
вправ, які поетапноускладнюються і урізноманітнюються за змістом та типами завдань професійно-
творчої діяльності, цілеспрямованим розвитком мислення під час виконання творчих завдань. У 
результаті чого студенти отримують загальні та спеціальні компетенції. До перших відносяться 
міжособистісне спілкування, навички взаємодії в соціумі. До других – компетенції, які забезпечують 
адекватність виконання професійної діяльності студентами [2, с. 106]. Викладачі іноземних мов повинні 
володіти сучасними освітніми технологіями, до яких відносяться освітні технології активного навчання, 
інтегральні освітні технології, інформативно-комунікаційні технології[3, с. 14].  

Таким чином, сучасне викладання іноземних мов передбачає застосування різноманітних підходів, 
розроблення вправ, які б сприяли не тільки формуванню комунікативних вмінь іноземною мовою, а й 
розвивало мислення, толерантність, ввічливість спілкування, творчий підхід у вирішенні професійних 
завдань студентами, а також закликало студентів до самостійного наукового і професійного пошуку. 
Міждисциплінарний підхід у викладанні іноземних мов дозволить застосовувати знання спеціальних 
предметів на заняттях іноземною мовою, відпрацьовувати ситуації професійного спілкування, сприяючи 
комунікативній підготовці майбутніх фахівців. 

Таким чином, можна стверджувати, що для успішного викладання англійської мови за професійним 
спрямуванням можливо та потрібно використовувати інформаційні технології, оскільки сучасному 
поколінню студентів не завжди є цікавим традиційні методи викладання. Проте, це не означає, що вони 
автоматично покращать вивчення мови. Для того, щоб результат їх використання був успішним, необхідно, 
щоб викладач, був гарно обізнаним з існуючими технологіями та постійно слідкував за новинками, які 
пропонують розробники, оскільки світ сучасних інформаційних технологій швидко змінюється. 
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Любешівського технічного коледжу ЛНТУ 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СЛОВОТВОРУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЙОГО ОСНОВНІ СПОСОБИ 
 

Людське суспільство розвивається безперервно, разом з ним розвивається також мова та її 

словниковий склад. Потреби мови у нових словах та назвах можна задовольнити різними способами. І 

для цього немає відразу необхідності у створенні нового слова. Вже існуюче слово може змінювати або 

розширювати своє значення, напр. der Strom ( fließendes Wasser und fließendes Elekrozität ) . 

Загальновідомо, що поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на 

кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спадкуванні, у закріпленні 

результатів знання дійсності, розвитку i збагачення культури народу, у тому числі внаслідок економічних, 

політичних, культурних та мовних контактів з іншими народами. Лексика – єдина область мовних явищ, 

де сам зміст культури (даного колективу в дану епоху) відображається більш чи менш посередньо. Ось 

тому тут скоріше всього (навіть у межах мови одного i того покоління) може виявитись результат 

соціально-економічної мутацїї. 

Кожна мова має свою унікальну будову, має свої особливості, недоліки та переваги. Так і німецька мова 

відрізняється серед усіх мов своєю своєрідністю. Так, наприклад, ні в якій мові ми не зустрінемо таку кількість 

композитів, тобто складних слів. Ці слова утворюються надзвичайно швидко та, іноді, мимовільно. Такі слова 

як Gebrauchtwagenausstellung, Oberflächenformation, Hagelschädenoptik, є важкими для говоріння, але в той же 

час, вони надзвичайно чітко роблять німецьку мову “економною”. Тому цей спосіб словотвору, який 

називається словоскладання, є одним із найпопулярніших способів словотвору німецької мови. Як і кожна мова, 

німецька мова відрізняється від всіх інших мов тільки для неї властивою системою словотвору.  

Найважливіші види словотвору: словоскладання ( Zusammensetzung ), деривація ( Derivation ), зрощення 

( Zusammenbildung ), конверсія ( Konversion ), словоскорочення або абревіація ( Wortkürzung, Abreviation ). 

Словоскладання – це такий вид словотвору, де слово завдяки з’єднанню двох коренів або основ 

утворює нове слово, із сполучувальним елементом або без нього, напр. Muttersprache, Tageslicht, 

Landesregierung. Словоскладання в німецькій мові поділяється за різними критеріями: 

за походженням та структурою – Deutschlehrer – ( структурно-генетична класифікація); 

за семантичними і синтаксичними відносинами між компонентами композитів – die Langweile, der 

Taugennichts – (семантично-синтаксична класифікація); 

за належністю складеного слова до відповідної частини мови – kinderlieb, abhehmen, spazierengehen – 

( морфологічна класифікація ). 

Деривація представляє собою такий вид словотвору, де до кореневої морфеми чи до основи слова 

приєднується словотворчий афікс. Поділяються на суфіксацію ( Freund+schaft = Freundschaft ) та 

префіксацію ( Ur+Mensch = Urmensch ). 

В. Фляйшер розрізняє 2 види деривації – експліцитну та імпліцитну. 

Експліцитна деривація – морфемна конструкція з якої із невідокремлюваних складових тільки 

перший корінь може існувати вільно. Перший конституент позначається також як базис деривації: sand+ig 

= sandig; Les+er = Leser; Schön+heit = Schönheit. 

Імпліцитна деривація – тип словотвору, при якому нове слово утворюється завдяки зміні належності 

до певної частини мови. Це полягає у переході в іншу частину мови, напр. ( binden – Band, Bund; greifen – 

Griff; treiben – Trieb ). 

Зрощення – це такий вид словотвору, при якому одночасно відбувається словоскладання та деривація. 

Таким способом утворюються іменники та прикметники, напр. ( früh+aufstehen = das Frühaufsteher; 

breite+Schulter = breitschultrig ). 

Найпростіша форма словотвору це перехід слова в іншу частину мови. При цьому новоутворене слово 

отримує якості нової частини мови. Конверсія в німецькій мові продуктивна, теоретично перехід може 

відбуватися у кожну частину мови, але найбільш частими переходами є: субстантивація ( lernen – das 

Lernen, grün – das Grün ), ад’єктивізація ( Schade, Laut ), вербалізація ( das Land – landen, der Film – filmen). 

Абревіація це дуже популярний та продуктивний вид словотвору. Скорочені слова полегшують 

роботу, особливо у сфері техніки та науки.  
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На цей час у сучасній німецькій мові спостерігається підйом процесу запозичення i активізація 

англійської лексики у сфері економіки у зв’язку з високим розвитком американського бізнесу. 

Запозичення – один зі шляхів збагачення лексики кожної мови. Нові, ще не зафіксовані словниками слова 

одержали широке розповсюдження під впливом певних соціально-економічних відносин. Численні 

англійські запозичення в німецькій мові займають провідне місце.  

Нова спеціальна лексика широко представлена субстантивними композитами, абревіатурами. Це 

свідчить про продуктивність синтаксичного, морфологічно-синтаксичного способів творення 

досліджуваної сфери. 

Численний потік запозичень не слід розцінювати як негативне явище в сучасній німецькій мові перш 

за все тому, що вони свідчать про відкритість лексичної системи, про їх життєздатність. Мова на 

подальших етапах еволюції має надлишок елементів, запозичених лексичних одиниць, які змогли 

адаптуватися в системі, включитися в системні відношення в мові, збагатити сучасну німецьку мову. 

Іноземне слово має деяку перевагу – це точність. Іноземне слово, запозичене для визначення будь-якого 

одного конкретного предмета або поняття, означає його, не збуджуючи побічних уявлень i асоціацій. 

Часто запозичення слів отримує більш точне i певне значення, ніж у мові, з якої запозичене. Ця якість 

запозичення давно i продуктивно використовується в термінології. Запозичення лексики американського 

бізнесу міцно утвердилось i є найяскравішою рисою розвитку сучасної німецької мови. 

Отже, словотвір – це невід’ємна складова кожної мови. Мова – це, в свою чергу, не статичне, а 

динамічне явище; вона постійно перебуває у русі, змінюється, удосконалюється. Деякі слова переходять 

у розряд архаїзмів, історизмів, застарілих слів. Але з’являється дуже багато нових, які позначають або вже 

існуюче явище, предмет, або ж використовуються для назви зовсім нових. Розвиток мови, поповнення її 

словникового складу відбувається на сучасному етапі дуже швидко. Це пов’язано із шаленою швидкістю 

розвитку промисловості, техніки, із загальною комп’ютеризацією. Тому наш лексикон потребує все 

більше нових слова, назви, які б найточніше могли назвати предмет та дати йому чітке та конкретне 

пояснення. Поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному 

етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спадкуванні, у закріпленні результатів 

знання дійсності, розвитку i збагачення культури народу, у тому числі внаслідок економічних, 

політичних, культурних та мовних контактів з іншими народами. Тому, словотвір і слугує саме для 

утворення нових слів, причому використовує дуже багато засобів – словоскладання, конверсію, 

деривацію, абревіацію, та ін., що допомагають збагачувати лексичний склад мови та знаходити нові 

шляхи для її поповнення. 
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