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Розділ 1

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА
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студентка Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
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кандидат педагогічних наук, доцент,
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВІДНОСИН
МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У статті розглянуто зміст і види толерантності, проаналізовано наявні підходи до
розуміння поняття толерантності, шляхи створення толерантних відносин між учасниками
освітнього процесу.
Ключові слова: поняття толерантності, виховання толерантності, формування
толерантного ставлення до оточуючих людей.

Постановка проблеми. В наш час сучасна наука розглядає проблему
толерантності в онтогенезі у філософському, психологічному, педагогічному та
соціокультурному контекстах. Різні аспекти проблеми толерантності, зокрема
осмислення сутності феномена «толерантність» та його особливої значущості для
формування професіоналізму особистості педагога досліджено у працях учених:
М. Андрєєв, О. Безносюк, О. Волошина, О. Грива, В. Калошина, О. Кихтюк,
І. Кресіна, О. Майборода, О. Отич, В. Пісоцький, Т. Пилипенко, М. Товта,
Ю. Тодорцева, О. Швачко та ін. [1].
Відомий педагог-гуманіст В. Сухомлинський зазначав, що духовний розвиток
людини починається з розвитку в неї різноманітних почуттів. Вони зміцнюють
волю і розум, визначають ставлення людини до себе, природи, праці, інших людей;
людина стає цікавішою та оригінальнішою. А тому треба вчити дітей любити,
поважати, співчувати й уміти висловлювати ці почуття. Це не менш важливо, ніж
учити грамоти, письма та лічби [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна науково-педагогічна
література свідчить про необхідність подальшого вивчення та створення
толерантних відносин між учасниками освітнього процесу. Під час проведення
експерименту серед учнів старших класів виявили ряд проблем, які значно
знижують рівень їх навчання та вихованості.
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Учені О. Асмолов, Л. Байбородова, В. Бєляєва, В. Глєбкін, М. Ковальчук,
Г. Погодіна, М. Рожков, Г. Солдатова, Л. Федоренко, Л. Шайгерова, О. Шарова,
О. Щеколдіна також розробляють методичні рекомендації з формування
толерантності у школярів [1].
Мета статті полягає у розкритті актуальної проблеми виховання толерантних
відносин між учасниками освітнього процесу.
Завдання: виховання та дослідження шляхів толерантних відносин між
учнями та між педагогами з учнями.
Виклад основного матеріалу. Взаємини на основі толерантності –
обов’язкова умова співіснування у сучасному світі. Ідеї толерантності
опановуються різними суспільними інституціями багатьох розвинених країн,
оскільки розглядаються як підґрунтя взаєморозуміння, довіри між державами,
збереження миру на Землі [3].
Толерантність є обов’язковим принципом будь-якого демократичного
суспільства та соціальної держави.
Щодо розкриття педагогічного контексту феномена толерантності, вважаємо
суттєвим відзначити, що у роботах окремих авторів, зокрема І. Беха, педагогічний
контекст феномена толерантності розглядається не тільки як характеристика
індивідуальної свідомості, але й як особлива особистісна риса, що може бути в
більшому або меншому ступені сформована відповідною педагогічною взаємодією
[4].
Поняття «толерантність» розглядається як соціально важливе явище. Це
один з головних принципів взаємовідносин між людьми. Толерантність
визначається як інтегративна якість особистості, що відображає активну моральну
позицію і готовність до конструктивної взаємодії з людьми і групами незалежно від
їх поглядів, світогляду, стилю мислення і типу поведінки [7].
Формування толерантної особистості неможливе без набутків психологічної
науки, особливо гуманістичної, адже саме вона забезпечує знання про особливості
розвитку та формування людської особистості. Вона виражається у таких
характеристиках особистості як: прийняття себе та інших людей такими, як вони
є; піклування про благоустрій інших людей, а не лише забезпечення власного
щастя; налагодження з оточуючими людьми, нехай і не з усіма, доброзичливих,
особистих взаємовідносин; відкрита і чесна поведінка в усіх ситуаціях; почуття
гумору [5].
У педагогічному контексті соціальні аспекти осмислення і розуміння
феномену толерантності базуються на таких положеннях:
• суспільство – складна система, що самоорганізується, стійкість якої
обумовлюється міжособистісними, міжетнічними та іншими різними зв’язками;
• толерантність становить одну з фундаментальних основ досягнення
соціальної злагоди в суспільстві;
• загальним методологічним принципом вивчення феномена толерантності
має виступати принцип гуманізму;
• культура виступає аксіологічною основою толерантної свідомості [1, с. 9].
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Український дослідник Є. Бистрицький, констатуючи кризу класичного та
модерного підходів до проблеми толерантності, робить висновок про те, що на тлі
наявних конфліктів і взаємонепорозумінь у суспільстві дискурс толерантності
набуває все більшої актуальності, стає найважливішою умовою максимально
демократичного вирішення можливих суперечностей у сучасному світі, означає
можливість ситуації паралельного існування з усім інакшим. Цей учений
наголошує на важливі врахування культурного світу індивідів, буття людей, їх
повсякденного життєвого світу, який максимально визначає їх поведінку та
зв’язки в суспільстві – особистості переживання, розуміння сенсу життя, почуття
страху [6].
Коли діти на практиці вчаться, вони дізнаються що таке повага, адекватність
та терпимість до відношення інших. Це дає їм отримати основи, необхідні для
розвитку спільноти та творення миру.
Своє перше виховання діти отримують від батьків. Хоча зараз батьки
приділяють увагу лише матеріальним цінностям.
Щоб виховати толерантну дитину варто відзначити, що дитина є
віддзеркаленням власних батьків, їх відносин і характерів. Тому для батьків слід в
першу чергу ставитися адекватно до дітей. Якщо в дома батьки проявляють
агресивну поведінку в повсякденні таку як: крики, лайка, хамство, приниження
один одного, взаємні докори і образи закладають підґрунтя інтолерантності
підлітка.
Для того, щоб зробити перший крок і навчити дитину толерантних відносин
потрібно в ній виховати здатність бачити і розуміти відмінність між іншими
людьми і самого себе [1].
Ми не зможемо відразу зробити толерантними ні свою поведінку, ні
поведінку інших людей, і не треба недолюблювати себе за це. Потрібно зробити
важливий, навіть маленький крок у цьому напряму [1].
Висновок. Отже, педагогічна взаємодія, побудована на принципах педагогіки
толерантності, буде ефективною, якщо вчитель: − усвідомлює, що його
сприймають як зразок для наслідування; − опановує та використовує відповідні
вміння для розвитку діалогу та мирного розв’язання конфліктів; − заохочує творчі
підходи до вирішення проблем; − сприяє залученню учнів та батьків до прийняття
рішень і розробки програм спільної діяльності; − вчить мислити критично та вміє
оцінити позиції інших; − цінує культурне розмаїття й створює умови для визнання
культурних розбіжностей та їх проявів у житті. Таким чином, педагогіка
толерантності передбачає: − створення соціально-педагогічних умов толерантної
взаємодії, толерантного освітнього простору; − створення умов культури
спілкування; − розвиток синергетичного мислення, що дозволяє приймати
широкий спектр особистісних якостей, індивідуальних та етнічних проявів людини;
− особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі, основою якого є суб’єктсуб’єктні відношення в системі «учитель – учень – батьки».
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Н.В. Брік,
старший викладач, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

МІКРОКЛІМАТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
На сучасному етапі існування української держави гостро постають різні
питання: економічні, політичні, соціальні. Не менш важливими є також культурні,
освітні, моральні та ціннісні аспекти. Сьогодні країна знаходиться на порозі змін,
які торкаються всіх галузей нашого життя. Вихованням молоді нової формації
займаються вчителі. Вимоги до них, до якості їх роботи, підвищуються постійно.
Саме від їх професіоналізму, освіченості, від рівня їх майстерності та культури,
залежить те, якою буде молодь, а з нею, і майбутнє нашої держави.
Слід розуміти, що педагогічний вплив на учнів має не один окремий вчитель,
а весь педагогічний колектив. Як людина не може існувати окремо від суспільства,
так саме і вчитель не повинен існувати окремо від колективу.
Педагогічний колектив – спільність педагогів освітнього закладу, об’єднана
на основі спільного світогляду, виховних цілей та завдань [1, с. 192].
Запорукою успішної праці є психологічний клімат всередині колективу.
Розрізняють позитивний та негативний клімати. Основою першого являється
єдність особистих і громадських цілей, спільна мета та інтереси. Ознакою другого
є суперечності між його членами.
У колективі має бути такий мікроклімат, який сприятиме роботі, де будуть
поєднані свобода діяльності та дисципліна, творча активність та підпорядкування.
Повинна бути атмосфера поваги до кожної людини, розуміння її недоліків і
бажання їх виправити.
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Колектив є важливою умовою розвитку особистості вчителя. Він корегує та
спрямовує його діяльність, ставлячи перед ним певні вимоги.
Існують норми регулювання таких відносин:
1) особлива увага та повага до вчителя, який є майстром своєї справи,
підтримка у його роботі, у науковому пошуку;
2) відсутність заздрощів, недоброзичливості;
3) переймання досвіду у вчителів з більшим педагогічним стажем.
Для того, щоб педагогічний колектив був життєздатним, його керівник
повинен зробити актив з досвідчених та авторитетних вчителів. У кінцевому
результаті колектив сам буде створювати оптимальні умови для свого існування.
Ознакою життєздатного педагогічного колективу є: продуктивність праці,
свідома дисципліна, згуртованість й організованість членів колективу, їх
задоволеність своєю працею, визнання авторитету керівника, веселий настрій в
колективі, участь членів колективу в управлінні та самоврядуванні, відсутність
плинності кадрів. Також важливими умовами позитивного клімату є: взаємодовіра
та повага серед колег; успішність у педагогічній практиці; колективна методична
робота; участь усіх у прийнятті педагогічних рішень; оптимальний розподіл
службових обов’язків; впевненість кожного члену колективу в тому, що його
завжди підтримають; доброзичливе та об’єктивне ставлення керівника до вчителя;
відсутність конфліктів при критиці; повага до учнів.
Щоб виховувати учнів, треба, насамперед, вміти виховувати себе. Вчитель
повинен завжди йти в ногу з часом та слідкувати за новими тенденціями, новими
технологіями. Педагог повинен втамувати учнівську жагу до знань. Саме тому,
постійно йде обмін досвідом, проводяться методичні об’єднання, конференції,
лекторії, навчально-методичні семінари, дискусії, круглі столи, курси підвищення
кваліфікації тощо.
Під час професійного спілкування повинна мати місце критика. Відсутність
об’єктивної критики та відсутність самокритики не дає колективу зростати. З
часом це може призвести до негативних наслідків.
Через те, що педагогічний колектив складається з людей різного віку, статі,
різних спеціальностей, з різними темпераментами, станом здоров’я, існує загроза
виникнення конфліктних ситуацій під час формального або неформального
спілкування. Будь-який конфлікт негативно позначається на моральному стані
всього колективу, викликає емоційне та психологічне напруження.
Для створення сприятливих умов педагогічної діяльності потрібно постійно
шукати та виробляти способи попередження конфліктних ситуацій та
оптимального їх вирішення. Головна роль у розв’язанні конфліктних ситуацій
відводиться керівнику. Важливо своєчасно помітити назріваючі суперечності та
завадити їх переростанню у конфлікт. Всі виникаючі проблеми слід вирішувати
принципово, проте, кожен має відчувати справедливість прийнятого рішення.
Отже, можна сказати, що вчитель значною мірою є тою людиною, яка
формує духовний світ молоді. Багато залежить від його знань, умінь, досвіду,
професійної майстерності. Проте, кожен вчитель є невід’ємною частиною
колективу, який несе загальну відповідальність за результат своєї праці. Метою
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діяльності колективу являється виховання нової людини. На шляху досягнення
цієї мети, потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити сприятливий
мікроклімат всередині педагогічного колективу.
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Стан дослідження. Англійська мова, яка має статус міжнародної, уже
декілька століть успішно функціонує у різноманітних сферах сучасності як
ефективний засіб передачі інформації. Мільярди людей з різних куточків світу
використовують її на бізнес-зустрічах, конференціях, форумах, політичних
переговорах, для спілкування зв’язків з іноземними партнерами, зміцнення
міжкультурних відносин, набуття іншомовного досвіду тощо. Саме тому
запровадження комплексної ефективної системи навчання англійської мови –
актуальна проблема і важлива місія українських шкіл ХХІ століття, де
розпочинається становлення освіченої, компетентної, різнобічно розвиненої
сучасної особистості та гідного представника своєї країни на міжнародній арені,
яка вільно володіє мовою міжнародного спілкування.
У процесі навчання англійської мови однією з пріоритетних для формування є
лексична компетенція – знання значення слова, його глибина та здатність
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розуміти ефективні можливості використання лексичної одиниці у певному
контексті [1, c. 213]. У методиці вивчення та викладання іноземної мови чи не
найбільшої уваги приділяється технікам вивчення нових слів на трьох етапах, які
зазвичай поділяють на ознайомчий (підготовчий), етап автоматизації та
застосування (використання) [2, с. 234].
Оскільки від поетапного засвоєння, поповнення вокабуляру, розвитку
рецептивних та репродуктивних лексичних навичок залежить здатність учнів
вільно висловлювати думки англійською, перед вчителем постає актуальна
проблема пошуку ефективних стратегій, методів та засобів формування
англомовної лексичної компетенції. Попри той факт, що багато пострадянських,
сучасних українських та іноземних дослідників, серед яких М. Леонтян, Ю.
Федоренко, А. Хуторський, О. Соловова, Н. Бориско, О. Єгорова, С. Ніколаєва,
О. Бігич, R. Ellis, I. Nashion, W. Hutmacher, J. Mackenzie, F. Rasouli, K. Caro, M.
Hannay та інші, активно займалися дослідженням лексичної компетенції у різних
аспектах, процес формування лексичної компетенції учнів старшої школи на
сучасному етапі все ж залишається малодослідженим. Пошук ефективних та
інноваційних засобів навчання лексики залишається актуальним, адже в умовах
глобалізації та технологізації суспільства, важко зацікавлювати старшокласників
традиційними засобами навчання: автентичними підручниками, багатотомними
словниками, застарілими довідниками. Саме тому метою дослідження є
з’ясування стратегій, підходів та ефективних засобів формування іншомовної
лексичної компетенції, зокрема, засобами змішаного навчання, що дозволяє
використання як традиційного навчання (очної взаємодії учителя та учня), так і
можливостей електронного та мобільного навчання.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, у ході підготовки до уроків,
викладач повинен орієнтуватися не лише на вимоги державних програм, але й
робити акцент на вікові, психологічні особливості розвитку учнів. Дослідження
психологів свідчать, що одна із найхарактерніших особливостей старшого
підліткового періоду – завершення активного періоду статевого дозрівання та
становлення нервової системи, що сприяє вдосконаленню процесів пам’яті
(запам'ятовування,
збереження,
відтворення),
формуванню
основних
пізнавальних процесів, уміння тривалої концентрації уваги під час засвоєння
навчального матеріалу. У період ранньої юності учні 16–17 років особливо
прагнуть до самостійності, незалежності від батьків, самореалізації: як особистої,
так і професійної [3, c. 212]. Дітей цього віку, на відміну від молодшого покоління,
характеризує жага до нового, усвідомленість важливості набуття знань та їх ролі у
подальшому житті дорослої людини.
Варто визнати, що у епоху глобалізації важко уявити життя сучасного
старшокласника без використання різноманітних гаджетів. Реальне життя дітей
все частіше переплітається із віртуальним, адже більшість учнів старшого
шкільного віку більше не уявляють свого існування без смартфонів, ноутбуків,
комп’ютерів, ігрових приставок – девайсів, що сприяють підвищенню іміджу
серед однолітків, економії часу у ході пошуку інформації, підняттю настрою та
самооцінки, формуванню бажання бути «в тренді». Оскільки глобальні технології
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та мережа Internet – невід’ємна частина сучасних старшокласників, учителі
повинні не лише пристосуватися під тенденції, але й змусити їх працювати собі на
користь. Тому у процесі навчання лексики ми пропонуємо вдаватися не лише до
автентичних засобів традиційного навчання (довідників, словників, підручників з
англійської мови), але й інформаційних електронних технологій (Internetресурсів, мобільних додатків, навчальних комп’ютерних ігор тощо). Таке гібридне
поєднання має назву "blended learning" (hybrid learning) і являє собою комбінацію
online, традиційного та самостійного навчання [4, c. 10].
До компонентів змішаного навчання А. Красуля відносить інструкції вчителя,
вебінари, конференц-дзвінки, живі або онлайн-сесії з репетиторами,
інструкторами, використання чатів, електронної пошти, блогів, подкастингу,
соціальних мереж, YouTube, Skype і веб-дошки тощо [5, c. 220]. У рамках нашого
дослідження, blended learning передбачає засвоєння лексичного матеріалу
шляхом очної взаємодії учня і педагога (traditional learning) та засобами
технологічних можливостей всепроникаючого навчання U-learning (ubiquitous
learning) – мобільного та електронного навчання.
Таким чином, учитель виконує функцію не основного постачальника
інформації, а координатора навчального процесу. Його роль у формуванні
лексичної компетенції полягає у розробці комунікативних, умовнокомунікативних та некомунікативних вправ; пошуку необхідних медіа-матеріалів,
мобільних додатків, online-тренажерів, електронних словників, тестів із
використанням персонального комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфону чи
інших мобільних девайсів; контролі лексичних навичок традиційними та
електронними засобами. На наш погляд, описана модель навчання – поєднання
традицій та інновацій, реального та віртуального життя, online та offline засобів
освіти – ключ до успішного засвоєння лексичного запасу на усіх етапах навіть
поза межами школи.
Підготовчий етап формування лексичної компетенції передбачає
ознайомлення з новою лексикою (звукова та графічна форми), її семантизацію
(розкриття значень незнайомих лексичних одиниць) перекладними чи
безперекладними способами [6, c. 211]. Перекладні способи – більш традиційні,
вони передбачають розкриття значень незнайомих слів та словосполучень із нової
теми в основному шляхом однослівного чи багатослівного перекладу з L2 на L1:
checkers – шашки; soccer team – футбольне поле (тема «Спорт»); career –
кар’єра, професія, життєвий шлях; to employ – брати на роботу,
наймати, використовувати, займатися (тема «Професії»). Безперекладні
способи втілюються за допомогою наочності шляхом демонстрування схем,
малюнків, предметів, жестів (невербально). Також можна вдаватися до
вербальної (мовної) семантизації (контекстуальної здогадки, зіставлення нової
лексичної одиниці з відомими синонімами чи анонімами, використання відомих
способів словотвору тощо).
На ознайомчому етапі формування англомовної ЛК простіше користуватися
перекладними способами, адже такий традиційний метод дозволяє зекономити час
на уроці. Проте він не завжди є ефективним та цікавим для учнів старшої школи.
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На нашу думку, будь-які з перелічених способів семантизації краще реалізовувати
на практиці й за допомогою засобів U-learning: мобільних пристроїв чи ПК з
доступом до Internet. Наприклад, учитель може підготувати flash-картки для
презентації нової лексики за допомогою популярних у всьому світі ресурсів
AnkiWeb (www.ankiapp.com), Quizlet (www.quizlet.com), Oxford English
Vocabulary Trainer (www.oxfordevt.com), Brainscape (www.brainscape.com),
Cram (www.cram.com) та багатьох інших, які доступні не лише в режимі
браузера на ПК, але й на операційних системах Android та IOS. Це дозволяє
вчителеві творчо підходити до планування уроку, адже додатки пропонують
креативний дизайн карток, опцію озвучування слова носієм мови, можливість
продемонструвати лексичну одиницю у контексті речення, прикріплювати
картинки, групувати слова за темами та створювати підбірки, ділитися контентом
з іншими.
На етапі автоматизації лексики, вчитель повинен активізувати нові слова у
певному контексті (у межах словосполучення, речення, тексту), сформувати
вміння «маніпулювати» лексичним матеріалом, подолати труднощі, пов’язані з
нестачею знань під час мовленнєвої діяльності, вірно формулювати запитання та
вживати ЛО у коректній формі, впізнавати їх у контексті та, як результат, змусити
учнів використовувати вокабуляр. Тому даний етап передбачає використання
умовно-комунікативних та некомунікативних вправ, де учень матиме змогу
сприйняти зразок мовлення. Ми пропонуємо почати репродукцію нового
вокабуляру на рівні слова шляхом імітації зразка мовлення та формування
лаконічних запитань, де відповіддю буде передбачено використання лише нового
слова (традиційний спосіб): Do you send the envelopes by post or by air? (by
post); Do you usually watch the video on DVD player or on the laptop? (on the
laptop).
Наступним способом автоматизації лексики на рівні слова є створення
«мапи пам’яті» (mind map), на якій відображатимуться асоціації та ідеї навколо
головного слова. Учитель пропонує слово, а учні добирають до нього синоніми,
антоніми чи асоціативні ЛО з використанням нового лексичного запасу. Таку
ефективну вправу можна реалізувати як традиційним способом (власноруч на
аркушах паперу) або за допомогою електронних засобів (із онлайн-додатками
Coogle (www.coggle.it), MindMeister (www.mindmeister.com)).
Останній етап (застосування лексики) вимагає не лише подальшої
активізації потенційного словникового запасу, але й використання його на
практиці. На фінальному етапі застосування можна вдатися до впровадження Ulearning-засобів у ході заняття. На базисі освітніх порталів (BBC, LinguaLeo,
Brirtish Council) учитель має змогу продемонструвати відеоролик, міні-фільм за
темою та обговорити його зміст з учнями або ж заздалегідь підготувати питання
«на уважність». На нашу думку, такий підхід дає змогу урізноманітнити
стандартний урок, навчитися розпізнавати ЛО у мовленні носіїв англійської мови.
Оскільки всі види мовленнєвої діяльності тісно пов’язані між собою,
доцільним вважаємо забезпечити опрацювання лексики не лише в усному
мовленні, але й на письмі. Задля покращення навичок, рекомендуємо дати учням
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індивідуальне домашнє завдання: кожен може обрати соціальний відеоролик,
рекламу, промову, лекцію англійською мовою (на порталах TED-talks, Canvas
Network, National geographic free views, MOOC, Youtube залежно від теми
уроку), зробити письмовий переказ, прочитати його перед аудиторією (перевірка
вимови), поділитися думкою з приводу переглянутого матеріалу та вигадати
запитання для однокласників на перевірку почутого. Описана модель виконання
завдання являє собою Flipped learning (F-learning) – «перевернуте навчання»,
націлене на засвоєння матеріалу вдома, у той час як аудиторна робота
присвячується виконанню завдань та командних інтерактивних вправ на перевірку
опрацьованого [7, с. 35].
Серед розмаїття засобів закріплення лексичного матеріалу, хочемо виділити
подкасти (podcasts) – цифрові медіа-файли, які розповсюджуються Інтернетом
для відтворення на портативних медіа-програвачах, мобільних пристроях. Такий
засіб M-learning нагадує радіо-шоу, проте, на відміну від слухачів радіо, система
«подкастинг» дозволяє самостійно обирати матеріал для прослуховування.
Найвідоміші подкасти “The English We Speak” (ВВС), “Daily ESL”, “Voice of
America Learning English”, “English as a Second Language Podcast”, “6 Minute
English” пропонують ознайомитися із вимовою носіїв англійської мови,
повторити лексику з будь-якої теми (від наукової чи технологічної до
повсякденної). Кожен випуск, як правило, триває декілька хвилин і містить опцію
сповільнення вимови, щоб можна було правильно почути, як вимовляються ті чи
інші слова та вирази.
Висновки. Таким чином, формування рецептивних та репродуктивних
лексичних навичок учнів повинно відбуватися поетапно, а ефективна організація
процесу навчання старшокласників залежить не лише від доцільності вибору
некомунікативних, умовно-комунікативних та комунікативних вправ, засобів
навчання, стратегій, методів контролю, але й від критерію інноваційності та
актуальності. Тому на сьогодні найкращий спосіб формування англомовної
лексичної компетенції – впровадження системи змішаного навчання blendedlearning, яке об’єднує традиції (очне навчання) із технологічним прогресом
(всепроникаючим навчанням U-learning з використанням мобільних пристроїв та
комп’ютерних технологій), що дозволяє зробити заняття інформативнішими,
цікавішими для молоді.
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О.В. Даніленко,
старший викладач кафедри землеустрою та кадастру
Одеського державного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сьогодні суспільство потребує фахівців з чітким логічним мисленням,
ґрунтовними математичними знаннями, уміннями бачити і реалізовувати
можливості застосування математичних знань у різних сферах професійної
діяльності. Останнім часом математична наука стала необхідним інструментарієм
для дослідження у всіх галузях науки і техніки. Математична освіта є базовою для
професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних
закладах освіти, оскільки крім фактичних знань з предмету забезпечує
формування наукового світогляду, розвиток логічного і абстрактного мислення,
вміння створювати математичні моделі у майбутній професійній діяльності.
Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни
погляду на роль, сутність, зміст математичної підготовки студентів у вищих
закладах освіти.
Закони та постулати математики не змінні на протязі століть, як і проблеми в
її викладанні [1, с. 82]. До проблемних моментів сучасної математичної освіти
можна віднести таки питання:
- скорочення годин, які виділяють на вивчення курсу вищої математики;
- забезпечення фундаментальності математичної освіти;
- розрив між базовим рівнем знань абітурієнтів та вимогами вузів;
- недостатня пізнавальна активність та мотивація студентів;
- формування математичної культури.
Сучасні стандарти освіти потребують скорочення аудиторних занять та
збільшення годин на самостійну роботу студентів. Основна задача викладача
навчити вмінню вчитись самостійно, але при вивченні вищої математики, для
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оволодіння такими навичками необхідна сформованість базового математичного
апарату. Включені в учбовий процес методичні розробки з курсу вищої
математики, потребують розв’язання прикладних задач, що стає неможливим без
базових математичних знань, вмінь та навичок. Для рішення цієї проблеми , на
початку курсу слід провести тестування з базового курсу математики, та за його
результатами скласти в індивідуальному порядку план роботи з кожним
студентом. Це допоможе враховувати індивідуальні здібності та підтримує
прагнення до навчання.
В системі активізації навчання з вищої математики досить важливу роль
відіграють задачі прикладного змісту. Вони створюють сприятливі умови
застосування набутих в процесі вивчення математики знань, умінь і навичок на
практиці. Задачі такого типу доцільно пропонувати студентам при вивченні
багатьох розділів курсу, зокрема лінійної алгебри, теорії границь, похідної,
інтегрального числення, теорії диференціальних рівнянь. Як правило такі задачі
доцільно включати в індивідуальні розрахункові роботи, які виконують студенти.
Значно більше активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів спроба
складання самими студентами задач прикладного змісту.
Доцільно розглянути різні виробничі задачі, у процесі розв’язку яких,
використовується поняття похідної. Похідна є важливим інструментом
економічного аналізу, вона дозволяє поглиблювати зміст економічних понять, а
також виражати економічні закони за допомогою математичних формул.
Економічний зміст похідної полягає у тому, що похідна виступає як швидкість
зміни деякого економічного процесу на протязі часу, або відносно іншого фактору,
який досліджують. Розглянемо задачу: дослідним шляхом встановлені функції
попиту g = p + 8 і пропозиції S=p+0,5; g, s – кількість товару, відповідно
p+2

купленого і пропонованого на продаж в одиницю часу, p – ціна товару. Знайти:
а) рівноважну ціну, тобто ціну, при якій попит і пропозиція урівноважуються;
б) еластичність попиту і пропозиції для цієї ціни.
Розв’язання:
а) рівноважна ціна визначається з умови g=s: p + 8 = p + 0,5 звідки p=2,
p+2

тобто рівноважна ціна дорівнює 2 грошові одиниці.
б) E p ( s) = p ( s)¢ = 2 p для p=2 E p = 2 ( s) = 0,8 це означає, що при підвищенні ціни
s

2 p +1

p на 1 % попит зменшиться на 0,3 %, а пропозиція підвищиться на 0,8%.
Необхідно зберігати індивідуальний підхід в самостійних домашніх завданнях,
пропонуючи кожному студенту свій варіант задач. Це значно допомагає розкриттю
прикладного напряму дисципліни [2, c. 420].
У пробудженні пізнавальної активності вагомим фактором є наявність
стимулів та створення доброзичливої атмосфери і позитивного настрою.
Бально-рейтингова система оцінювання вмінь та навичок студентів сприяє
підвищенню пізнавальної активності [3, c. 30]. Суть цієї системи полягає у тому,
що всім завданням, які виконують студенти надаємо певну кількість балів. Бали
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отримують за виступи на заняттях, підготовку доповідей та рефератів, виконання
домашніх контрольних та тестових робіт. Суму балів викладач враховує при
остаточному оцінюванні результатів засвоєння дисципліни. Це дозволяє
об’єктивно оцінювати усю семестрову роботу студента. Існують приклади
успішних експериментів щодо модернізації курсу математики в середній школі,
проте проблеми викладання вищої математики у вищих навчальних закладах не
систематизовані, не має певних дидактичних рекомендацій щодо модернізації
вищої освіти.
Задача викладача не тільки виставити підсумкову оцінку, а й розкрити усю
привабливість науки, індивідуальні здібності кожної особистості, залишити як
результат – логічне та критичне мислення, що знадобиться кожному студенту у
подальшій професійній діяльності. Розвиток сучасної науки, поява нових напрямів
та галузей вимагає оновлення змісту дисциплін, який буде зосереджено на їх
практичних цінностях.
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Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Інноваційний процес в освіті – сукупність послідовних дій, спрямованих на
оновлення мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання,
адаптації навчального процесу до нових умов [3].
Освітні інновації характеризуються процесом змін, які ведуть до модифікації
мети, змісту, методів, форм навчання. Впровадження й утвердження нового в
освітній практиці зумовлюється позитивними трансформаціями, а отже, має стати
засобом вирішення актуальних завдань конкретного навчального закладу в
процесі підготовки майбутніх фахівців. Передусім, це має полягати в сучасній
організації лекційних, практичних, семінарських занять з урахуванням
спеціальності; індивідуалізації засобів навчання; розробці нової системи контролю
оцінки знань; застосуванні мультимедійних технологій тощо.
У сучасному освітньому процесі проблема інноваційних або новітніх методів
навчання залишається однією з актуальних як у світовій, так і національній
педагогічній діяльності. В. Андрущенко аналізує співвідношення необхідних
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інновацій та традиційної складової в освіті, що потребує докорінних змін освітньої
галузі [2].
Згідно із науковими положеннями загальноприйняті методи викладання
можна класифікувати за такими ознаками: види навчальних робіт студентів (усні,
письмові; аудиторні, самостійні, поза аудиторні); джерело одержання знань і
формування навичок і вмінь (лекція, аналіз документа, робота із законодавчою
базою, використання наочних засобів, інтернет-ресурсів тощо); характер участі
студентів у освітньому процесі (активні, інтерактивні, пасивні); рівень новизни
(традиційні, класичні, нестандартні, новаторські), авторство (оригінальні,
авторські, загальні) та ін.
У сучасній методиці викладання найбільш прийнятною виявилася
класифікація, побудована на дієвому підході до навчання. Згідно з нею існують
методи: а) які забезпечують опанування навчального предмета (словесні,
візуальні,
практичні,
репродуктивні,
проблемно-пошукові,
індуктивні,
дедуктивні); б) які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність
(навчальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, творчі
завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини тощо); в)
методи контролю і самоконтролю у навчальній діяльності (опитування, залік,
іспит, контрольна робота, тестові завдання, питання для самоконтролю, у т. ч.
через комп’ютерні освітні системи) [1].
Серед новітніх методів, що найчастіше використовуються в навчальній роботі
у вищій школі є аудіовізуальний метод навчання, рольова гра, Сократів діалог,
метод інтерв’ю, моделювання, проблемний (проблемно-пошуковий) метод та
інші. Розглянемо детальніше, на нашу думку, найбільш ефективні з них.
Аудіовізуальний метод навчання. Ефективність цього методу навчання,
наприклад, іноземній мові, полягає в тому, що створюються спеціальні умови,
близькі до природної середи спілкування, в яких створюються певні мовні
ситуації.
Рольова гра, як один з найдавніших методів навчання, є ефективний і
сьогодні, тому що створює умови максимального наближення до дійсності.
Характерними особливостями цього методу є ознайомлення студентів із
конкретною ситуацією, яка відповідає професійній діяльності та потребує
вирішення та надання їм конкретних ролей для її вирішення.
Сократів діалог — це метод, що стимулює пошук відповідей та творче
мислення. У сучасному варіанті метод Сократа полягає в тому, що думка
розділяється на частини і подається у формі питання, яке передбачає коротку
відповідь. Цей метод доцільно використовувати для підготовки студентів
юридичних та психологічних спеціальностей.
Інтерв’ю – метод формування і відпрацювання практичних навичок
спілкування майбутнього правника з клієнтом, який найчастіше реалізується у
формі бесіди. У процесі інтерв’юер вчиться ставити запитання співрозмовнику,
фіксує відповіді на свої, як правило, заздалегідь підготовлені запитання,
формулює ситуаційні запитання. Для письмового інтерв'ю готується анкета або
запитальник [4].
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На нашу думку, застосування інноваційних методик викладання у поєднанні з
традиційними є шляхом до підвищення якості та інтенсифікації освітнього процесу
у вищій школі. Створення інноваційного освітнього середовища у вищій школі
передбачає якісне оновлення змісту і форм навчання через органічне поєднання
класичних методів викладання з інноваційними.
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: СВІТОВИЙ ДОСВІД
У XXI столітті освіта впродовж життя є одним із провідних факторів
економічного, соціального та культурного розвитку країн світу. Неформальна
освіта, як її невід’ємний компонент, покликана на задоволення різноманітних
освітніх потреб. Поштовхом до виникнення концепції неформальної освіти у 70-х
роках XX століття стало усвідомлення того, що формальна освіта більше не в
змозі задовольнити освітні потреби того часу.
У освітньому глосарії ЮНЕСКО наведено таке визначення неформальної
освіти: «Неформальна освіта – це освіта інституціолізована, умисна і спланована
суб’єктом освітньої діяльності. Визначальна характеристика неформальної освіти
полягає у тому, що вона є додатком, альтернативою та/або доповненням до
формальної освіти у процесі навчання людини протягом всього життя. Часто вона
запроваджується для того, щоб гарантувати право на доступ до освіти для всіх.
Вона призначена для осіб будь-якого віку, але не обов’язково передбачає
неперервний шлях здобуття освіти» [4].
У багатьох країнах світу, поряд з формальною освітньою системою,
неформальна освіта цінується дуже високо та розглядається як інструмент
соціально-економічного розвитку.
Ключовою особливістю неформальної освіти у Канаді є її орієнтованість на
розв’язання існуючих соціальних проблем, серед яких забезпечення середньою
освітою виключених верств населення для формування базової грамотності.
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У європейських країнах інститути неформальної освіти відрізняються
залежно від економічної та соціально-політичної ситуації в країні. В основному,
освітні послуги надаються державними установами, громадськими об’єднаннями
та волонтерськими організаціями.
На думку О.І. Огієнко, основною характеристикою неформальної освіти
Скандинавських країн є орієнтованість на потреби населення – вона заснована на
ініціативі громадських об’єднань і територіальних громад. Також дослідниця
зазначає, що інституційну основу реалізації неформальної освіти утворюють вищі
народні школи, освітні асоціації, центри освіти дорослих, публічні бібліотеки [1, с.
44].
Законодавче становлення неформальної освіти відбувається у низці країн
світу, що відображається у відповідних програмах розвитку та законодавчих актах.
Уряд Чилі нещодавно прийняв новий Закон про Освіту, який визнає не тільки
право на освіту, а й навчання, здобуте поза формальною освітньою системою або
на робочому місці [2].
У деяких африканських країнах неформальна освіта розглядається як
невід’ємна частина загальної освітньої системи. Міністерство освіти Гани
розробило десятирічну стратегічну освітню програму, яка у достатній мірі
призначена як для формальної, так і для неформальної освіти [3]. Неформальна
освіта привертає небувалу увагу у Нігерії: визнання досягнень від навчання
відображені в державній політиці у сфері освіти.
На початку XXI століття в Україні неформальна освіта набула стрімкого
поширення. Актуальність неформальної освіти для України була зумовлена
такими чинниками як безробіття, обмеженість соціально вразливих груп
населення у доступі до отримання освіти, зниження зайнятості дорослого
населення. В Україні неформальна освіта реалізовується через центри освіти для
різних категорій дорослих, університети третього віку та ін. Серед здобутків у
поширенні неформальної освіти варто виділити включення до Закону України
«Про освіту», створення центрів освіти при закладах вищої освіти, сприяння
поширенню та функціонуванню недержавних громадських організацій.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Сучасний соціум характеризується складними процесами політичної,
соціальної, економічної нестабільності, загрозою загострення військового
конфлікту, інформаційним та психологічним тиском на людину, що негативно
впливає як на освітнє середовище, так і на кожну окрему людину.
Тому сучасна сфера освіти потребує пошуку антикризових гуманітарних
підходів, які сприятимуть вирішенню міжкультурних протиріч та формуванню
свідомості людини, здатної адекватно орієнтуватися в сучасній соціальноекономічній та політичній ситуації, й гідно брати участь у ній. Досягнення
взаєморозуміння людей і соціуму можливе в умовах освітньої політики,
спрямованої на зближення цінностей національних культур, усвідомлення
кожною окремою людиною своєї культурної ідентичності й, разом з нею, смислів
творіння.
Особливої значущості ця проблема набула в умовах університетської освіти,
оскільки визначення власної позиції у взаємовідносинах із навколишнім світом є
головним мотивом життєдіяльності студентської молоді, й, відповідно, творчого
розвитку усіх виробничих сфер завтра.
Дослідження ідентичності як основи розвитку особистості знаходимо в
працях психологів, педагогів: Ч. Кулі, Дж. Міда, Л. Нагорної, Е. Фромма,
Фр. Хейдера, Л. Шнейдер, Е. Еріксона та ін., як соціокультурного феномена – у
працях Ф. Боаса, Р. Бенедикт, М. Гібернау, Н. Іванової, І. Кона, М. Мід,
Ю. Руденко, М. Школової та ін.
Питанням взаємозв’язку освіти й культури привячені праці: В. Біблера,
Є. Бондаревської, Б. Гершунського, Ю. Давидова, Н. Євгеньєвої, А. Реан,
Л. Супрунової та ін.
На основі ознайомлення з науковими розвідками й спостереженням за
студентами університету визначено мету дослідження – проаналізувати проблему
культурної ідентичності особистості сучасної студентської молоді.
Вчені вивчають проблеми розвитку особистості людини в сучасних умовах
суперечливого, складного, конфліктного, динамічно мінливого світу з метою
вирішення проблеми пошуку стійкої життєвої позиції особистості. Основою такої
стійкості особистості виступає розуміння своєї культурної ідентичності. Зміст
категорій «ідентичність особистості», «ідентифікація» (як процес) розглядається
в сучасній науці з позицій філософського, соціологічного, психологічного та
педагогічного аспектів.
Ідентичність (англ. identity – тотожність) – багатозначний науковий термін,
що виражає ідею постійності, тотожності, вказує на спадкоємність у розвитку
індивіда та його самосвідомості.
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Американський психолог Е. Еріксон стверджував, що ідентичність є
фундаментом будь-якої особистості й показником її психосоціального
благополуччя, а формування ідентичності проходить у вигляді змінюваних
психосоціальних вікових криз. Психолог визначив ідентичність як внутрішню
безперервність і тотожність особистості, як найважливішу характеристику її
цілісності й зрілості, як інтеграцію переживань людиною свого нерозривного
зв’язку, ототожнення себе з певними соціальними групами. Основними
функціями ідентичності Е. Еріксон назвав адаптивну («оберігає цілісність та
індивідуальність досвіду людини») й організуючу («організація життєвого досвіду
в індивідуальне Я») [1, с. 445].
Німецький психолог Е. Фромм заявляв, що ідентичність з’являється у
людини в ході розвитку й допомагає їй реалізувати основну потребу, знайти свою
соціальну нішу. Е. Фромм показав складний взаємозв’язок ідентичності з
конкретними історичними умовами, зв’язок між відчуттям свободи й почуттям
самотності [3, с. 445].
Як стверджує дослідниця Л. Шнейдер, більшість класиків – засновників
теорії соціальної ідентичності (А. Тешфел) й самокатегоризації (Дж. Тернер);
представників інтеракціоністської школи (Дж. Мід, І. Гоффман), школи
соціальних уявлень (С. Московічі, М. Заваллоні), розглядають соціальну
ідентичність як один із рівнів «Я-віднесеності», самокатегоризації, «Яконцепції») [4, с. 25].
Сучасні дослідники розрізняють дві основні межі ідентичності: особистісну
(здатність збереження єдності свого «Я» протягом усього життя) і соціальну
(самоототожнення з певною соціальною групою), які складають нерозривне ціле,
утворюючи особистість людини. Причому системоутворюючим фактором
досліджуваної якості особистості є ціннісне ставлення до рідної культури, яке,
будучи обумовлено як когнітивними, так й емоційно-мотиваційними аспектами
життєдіяльності суб’єкта, знаходить відображення у вироблених ним поведінкових
стратегіях.
В сучасній Україні актуальною є необхідність формування креативної
особистості фахівця, здатного вільно й інноваційно діяти в складних реаліях
життя. Це завдання набуло особливого значення в умовах політичних протиріч,
трансформацій усіх сфер суспільного життя тощо.
Саме студентський вік, згідно з твердженнями психологів, є найбільш
сензитивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища
освіта чинить величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості. За час
навчання у ВНЗ, за наявності сприятливих умов, у студентів відбувається
розвиток всіх рівнів психіки, які визначають спрямованість розуму людини,
формують устрій мислення. У студентському віці досягають максимального
розвитку психологічні властивості, вищі психічні функції: сприйняття, увага,
пам’ять, мислення, мова, емоції й почуття. У цей період відбувається активне
формування індивідуального стилю діяльності, інтересів, потреб, здібностей,
характеру особистості, розвиток свідомості й самосвідомості. Ці особливості
пов’язані з професійною спрямованістю майбутньої діяльності, з усвідомленням
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людиною своєї індивідуальності, неповторності, зі становленням самосвідомості й
формуванням свого «Я», що включає три взаємозалежні компоненти:
пізнавальний, емоційний і поведінковий. Таким чином, відбувається розвиток
інтелекту, що є надзвичайно актуальним завданням у наш час.
Культурний простір може стати національно-культурним джерелом
професійної підготовки майбутніх фахівців і формування їх цілісними
особистостями.
Культурну ідентичність І. Кон називає однією з головних «модальностей
ідентичності», у той час як інші дослідники розглядають її як вид, прояв або аспект
ідентичності (Н. Герман, М. Школова, О. Селіванова тощо) [2]. У сучасній
філософсько-культурологічній та педагогічній літературі виділяють різні види
ідентичності: соціокультурну, етнічну, гендерну, територіальну, національну,
геополітичну, космополітичну тощо.
Теоретики й практики педагогіки, які досліджують взаємозв’язки освіти й
культури
й
пропонують
«культуроорієнтовані»,
«культуровідповідні»,
«полікультурні» концепції та моделі (Е. Бондаревська, Н. Бордовська,
Б. Гершунський, Ю. Давидов, А. Реан та ін.), переконують в актуальності
проблеми культурного спрямування освітнього процесу, змістом якого є
засвоєння культурних цінностей різних народів, культурних цінностей, які
сприяють збереженню національної культурної ідентичності як умови
міжособистісної й соціокультурної взаємодії в багатонаціональному середовищі.
Таким чином, аналіз проблеми культурної ідентичності особистості
студентської молоді дозволяє зробити висновок про необхідність подальших
досліджень проблеми в сучасних складних соціальних і політичних умовах життя й
розробки шляхів становлення й розвитку культурної ідентичності, бо саме
усвідомлення культурної ідентичності сприяє розумінню цілісності особистості, її
самоототожненню з національними культурними цінностями, що виявляється в
культурно-індивідуальних моделях поведінки молоді як прошарку інтелігенції
держави.
Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ
Сучасний етап розвитку суспільства обумовлює широке використання
інформаційно-комунікативних технологій, що в свою чергу обумовлює
дослідження розвитку інформаційно-комунікативних процесів та інформаційнокомунікативних технологій у забезпеченні якості освіти у спортивних закладах
вищої освіти. Розвиток цих «технологій визначає у XXI столітті певний рівень
розвитку держави, а поєднання теорій управління, комунікації й обчислювальної
техніки спроможні забезпечити розробку раціональної структури і
функціонування соціальних систем, до яких відносять як систему забезпечення
якості освіти у закладах вищої школи загалом» [1, с. 1], так і у закладах вищої
освіти спортивного спрямування зокрема.
Інформаційно-комунікативні технології – це сукупність методів, засобів та
прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних,
текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп’ютерів,
комп’ютерних мереж та засобів зв’язку [2].
Використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі
спортивних закладів вищої освіти дозволяє: розвивати важливі життєві навички та
функціональні життєві компетенції; здійснювати взаємне навчання викладача та
студента; сприяти розвитку критичного мислення; розвивати комунікативні
навички; навчатися кожному на своєму рівні; розвивати навички співробітництва;
здійснювати міжпредметні зв’язки; сприяти розвитку комп’ютерних технологій у
закладах вищої освіти взагалі і вишах спортивного спрямування зокрема;
формувати активну пізнавальну діяльність студентів; сприяє підвищенню
самооцінки викладача та студентів.
Застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчальному
процесі закладів вищої освіти спортивного спрямування передбачає, що викладач
будь-якої дисципліни вміє самостійно опрацьовувати текстову, цифрову, графічну
та звукову інформацію за допомогою відповідних програм для підготовки
дидактичних матеріалів і працювати з ними на практичному занятті; створювати
слайди з навчального матеріалу, використовуючи презентації і демонструвати
презентацію на практичному занятті; використовувати наявні готові програмні
продукти; організувати роботу з електронним підручником на практичному
занятті; застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюючі,
контролюючі); здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет в
процесі підготовки до практичних занять; організувати роботу зі студентами з
пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет безпосередньо на практичному
занятті; опрацьовувати на занятті матеріали з веб-сайтів; розробляти тести,
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проводити комп’ютерне тестування. Творчий підхід дозволяє викладачу
максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій,
що представляється сучасними комп’ютерними технологіями. Навчальні заняття з
використанням інформаційно-комунікативних технологій підвищують навчальну
мотивацію, а, отже, і зацікавленість предметом. При активному використанні
інформаційно-комунікативних технологій успішно досягаються загальні цілі
освіти, легше формуються комунікативні компетенції: вміння збирати факти,
зіставляти їх, аналізувати, організовувати, висловлювати власні думки на папері і
усно, логічно мислити, сприймати інформацію в електронному вигляді, відкривати
щось нове, робити вибір і приймати рішення.
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в систему освіти у
спортивних закладах вищої освіти не тільки впливає на освітні технології, але й
вводить нові. «Вони пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій,
спеціального обладнання, програмних і апаратних засобів, систем обробки
інформації; зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких
відносяться електронні підручники та мультимедіа; електронні бібліотеки та
архіви, глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та
інформаційно-довідкові системи тощо» [4].
Інформаційно-комунікативні технології дають можливість уникнути
стандартного насичення пам’яті студентів значним обсягом знань. Набагато
важливіше навчити їх знаходити, користуватися та застосовувати ці технології на
практиці. Завдяки використанню таких технологій студенти працюють в
індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного студента, процес
здобуття знань мотивує їх до подальшого навчання.
Плануючи практичне заняття, на якому застосовується мультимедійна
презентація, викладач на власний розсуд обирає слайди з інформацією, які
містять необхідну теорію, тестові завдання, проблемні запитання та ситуації,
ілюстративний матеріал, відео- та анімаційні фрагменти. Мультимедійні
презентації є ефективним засобом, спрямованим на індивідуалізацію та
диференціацію навчального процесу. Презентація реалізує принцип
систематичності (чіткої методичної послідовності викладення), що дозволяє
встановлювати логічні зв’язки між елементами навчального матеріалу з метою
запам’ятовування більшого об’єму інформації [3].
Таким чином, впровадження інформаційно-комунікативних технологій в
освітньому процесі у спортивних закладах вищої освіти забезпечить поступовий
перехід освіти на новий, якісний рівень. Інформаційно-комунікативні технології
позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та
організаційні форми навчального процесу, засоби навчання, що дозволяє
вирішувати складні і актуальні завдання для забезпечення розвитку
інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності
викладача та студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
В умовах динамічного поступу суспільства та його ціннісно-смислової
варіативності відбувається стрімке реформування системи шкільної освіти, що у
свою чергу потребує оновлення базових науково-методичних підходів та
впровадження інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на
самореалізацію особистості кожного учня. Така самореалізація, як відомо,
можлива в умовах групової навчальної діяльності, взаємодії учнів між собою, з
вчителем, з навчальною інформацією та засобами навчання. Означені умови
успішно реалізуються методами та технологіями інтерактивного навчання.
Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, в ході якого здійснюється
взаємодія вчителя та учнів, які є рівноправними суб’єктами освітнього процесу.
Його організація передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання
рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації [1, с. 7].
Аналіз методичної літератури та шкільної практики навчання біології
показав, що найбільш поширеними є такі інтерактивні методи та прийоми, як
«Прес», «Ажурна пилка», «Мікрофон», «Диспут», «Робота в групах»,
«Карусель», «Обери позицію», «Мозковий штурм», «Дискусія» та ін.
У ході виконання завдань дослідження ми розробили та апробували
інструктивно-методичні матеріали щодо організації інтерактивного навчання
біології учнів 7-х класів. Під час дослідження було проведено: два діагностичні
зрізи (ДЗ 1 та ДЗ 2), які проводилися на завершальних етапах стандартних,
традиційних уроків (ДЗ 1 – «Комахи. Різноманітність комах», ДЗ 2 –
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«Черевоногі та двостулкові молюски»); та діагностичний зріз № 3 (ДЗ 3), який
проводився на завершальному етапі стандартного уроку «Загальна
характеристика та будова головоногих молюсків» (у 7-Б класі) та уроку,
проведеного за авторськими інструктивно-методичними матеріалами (у 7-А
класі).
Анкетуванням було охоплено 61 учень однієї із шкіл м. Києва (табл. 1).
Анкети містили рефлексивні запитання, які є загальновідомим інструментарієм
реалізації зворотнього звʼязку щодо якості ходу і результатів освітнього процесу.
Таблиця 1
№
з/п
1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Результати анкетування учнів 7 класу
Питання
Кількість учнів, %
7-А
ДЗ 1
ДЗ 2
ДЗ 3
ДЗ 1
Мій настрій на початку
уроку:
а) добрий;
89
62
97,5
60
б) поганий
11
38
2,5
35
Матеріал уроку для
мене був:
а) зрозумілим;
89
81
100
100
б) незрозумілим
11
14
0
0
Матеріал уроку був:

7-Б
ДЗ 2

ДЗ 3

59
32

58
42,3

71
25

80
11,5

а) корисним;
б) некорисним
Урок мені здавався:
а) цікавим;
Б )нудним
Урок здавався:
а) коротким;
б) довготривалим
За урок я:
а) не втомився(лась);
б) втомився (лась)
Своєю роботою на уроці
я:
а) задоволений(а);
б) незадоволений(а)
На уроці я був (була):

94
5

86
14

100
0

85
5

86
14

85
11,5

56
43

41
57

100
0

32
51

41
49

43
51,5

44
55

52
43

88,3
12

45
50

41
55

50
42,3

55
40

57
38

95
3

43
56

39
60

44
50

67
28

52
43

87
13,3

65
30

50
41

48,5
42,5

а) активним(ою);
б) пасивним(ою)
Мій настрій наприкінці
уроку:
а) поліпшився;
б) погіршився
Домашнє завдання мені
здалося:

72
28

24
71

94
5

15
75

13
77

38,4
58

72
22

67
24

98,3
1

70
20

57
39

69,2
19,2

25

11

а) легким;
б) важким
Домашнє завдання було:

78
22

67
28

85
10

70
24,5

68
23

65,3
31

а) цікаве;
83
б) нецікаве
17
Джерело: розроблено авторами.

48
48

87
13

75
20

24
48

62
31

Порівняння результатів діагностичних зрізів та їх аналіз дають підстави для
висновків про позитивну динаміку за більшістю показників, а отже і позитивний
вплив на учнів розроблених інструктивно-методичних матеріалів, що
передбачають організацію інтерактивного навчання біології учнів основної школи.
Одержані результати корелюють із результатами нашого дослідження [2], яким
було охоплено учнів 6-х класів. Перспективними вважаємо подальші дослідження
проблеми у контексті реалізації Концепції Нової української школи.
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ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню впливу додаткових засобів навчання, а саме
комп’ютерних технологій, освітніх онлайн-платформ, ігор, засобів наочності, на мотивацію
учнів у вивченні іноземної мови.
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Постановка проблеми. Сьогодні потреба в ефективному вивченні та
досконалому володінні іноземними мовами зумовлена багатьма чинниками,
зокрема партнерством з іншими державами, соціально-економічними
перетвореннями, стрімким розвитком науково-технічного прогресу, здійсненням
подорожей до різних країн тощо. Усе це ставить перед викладачем іноземної мови
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завдання не лише надати учням якісні знання, а й створити необхідні умови для
підсилення пізнавальної активності учнів, викликати бажання цікавитися та
вивчати мову, мотивувати бути сучасно підкованими й культурно обізнаними.
Актуальність статті полягає в тому, що традиційні засоби навчання не
завжди допомагають зацікавлювати і мотивувати дитину вчитися, тому задля
результативного навчання учнів іноземної мови сучасному вчителеві необхідно
застосовувати також новітні додаткові засоби. Зокрема, ми розглянемо
застосування інформаційних технологій, додаткових засобів наочності й
інтерактивних ігор у навчальному процесі.
Стан дослідження. Проблемою запровадження в освітніх закладах
ефективних засобів навчання, що здатні сприяти мотивації учнів, займалося
багато вітчизняних і зарубіжних дослідників та методистів, зокрема, Н. Бібік, С.
Занюк, Л. Божович, В. Онищук, С. Шаповаленко, П. Гальперін, В. Казанський,
D. Nye, W. Lee, J. Morley, J. Dobson. Здобутками у царині дослідження
додаткових засобів навчання іноземних мов відзначилися: Л. Дзюбко, І. Дівакова,
І.Дроздовська, С. Бранова, В. Круглик, О. Пометун, О. Білик, Z. Dörnyei, R.
Gardner, A. Burns, W. Lambert, R. Narayanan.
Виклад основного матеріалу. З метою ефективної реалізації навчального
процесу з іноземної мови вчителі застосовують різні засоби. Під засобами
навчання з іноземної мови розуміють «комплекс навчальних матеріалів і знарядь,
які допомагають учителю організувати ефективне навчання іноземної мови, а
учням – ефективно оволодіти нею» [1, с. 58]. Як правило, усі засоби навчання на
основні та допоміжні. Сьогодні до основних засобів навчання належать не просто
підручник, а навчально-методичні комплекси (НМК). НМК включає набір
наступних складових: книгу для вчителя, книгу для учнів, робочий зошит,
програму, аудіо- та відеоматеріали. Допоміжні засоби, що використовують у
навчальному процесі разом з основними, називають додатковими. До них можуть
входити: а) спеціальні навчальні посібники для розвитку конкретних видів
мовленнєвої діяльності; б) різні додаткові відео- і аудіоматеріали; в) збірники
мовних і мовленнєвих ігор для різних етапів навчання; г) комп’ютерні програми; ґ)
таблиці, схеми, малюнки; д) картки та інший роздатковий матеріал [2, с. 75].
Успіх або невдача учнів у вивченні іноземної мови залежить не лише від
засобів навчання, а й від їх мотивації. Проблема мотивації навчання вважається
однією з основних у педагогіці, адже ефективність засвоєння знань залежить від
зацікавленості та залученості учнів до навчального процесу. Навчальна мотивація
– це комплексна система спонукань (мотивів), які змушують учня діяти задля
досягнення певних цілей у навчанні. Сьогодні існує велика кількість новітніх
засобів навчання, що є дієвими чинниками у стимулюванні учнівської мотивації.
Серед них ми розглянемо функціонування інформаційних технологій, додаткових
засобів наочності й інтерактивних ігор на уроках іноземної мови.
Сучасні досягнення в галузі комп’ютерних технологій в освітньому процесі
сприяють підвищенню пізнавальної активності й мотивації дітей до здобуття
знань, оптимізації ефективності навчальної діяльності, полегшенню роботи
викладача. Так, застосування такого додаткового засобу навчання як комп’ютер
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дає можливість утворити інформаційне середовище, що дозволяє умотивувати
школярів до оволодіння іноземною мовою та підтримувати цікавість та активність
учнів протягом цілого навчального періоду.
Перспективні викладачі повноцінно застосовують новітні освітні засоби,
наприклад, блоги, Вікіпедію, подкасти, різноманітні навчальні платформи, аудіота відеоматеріали, бо розуміють їх ефективність та легкість у використанні. Усе це
сприяє модернізації навчального процесу. До додаткових засобів навчання
входять також електронні підручники, у яких систематизовано розміщена значна
кількість теоретичного й ілюстративного матеріалу, та аудіокниги, що можна
прослухати в будь-який зручний час на мобільному телефоні чи портативному
mp3-плеєрі.
З власного досвіду можемо стверджувати, що, наприклад, така навчальна
платформа як «Kahoot!» є дійсно вдалою знахідкою для сучасного викладача.
Освітні ігри «Kahoot!» – це своєрідні тести з 4 варіантами відповіді на різні теми,
починаючи від перевірки граматики і закінчуючи пізнавальним квізом на знання
видів мистецтва [3, с. 8]. Ігровий процес простий: учні збираються навколо
загального екрану мультимедійної дошки або монітору (на яких буде
відображатися вікторина), підключають свої мобільні телефони до комп’ютера за
допомогою мережі Інтернет (на обидва пристрої потрібно попередньо
завантажити цю гру), а потім використовують його для відповіді на питання.
Учасники мають ліміт часу, зазвичай це 15 секунд. Після кожного питання на
екрані висвітлюється лідер гри. Коли змагання завершується, викладач запитує в
учнів, що виявилося найскладнішим і пояснює незрозумілі моменти. Така весела й
цікава гра з елементами конкурентності урізноманітнить звичайний урок і
розбудить внутрішню мотивацію дитини до навчання.
Одним з передових засобів інноваційного навчання вважається
мультимедійний комплекс (МК), що включає мультимедійний проектор та
інтерактивну дошку. Пояснення, скажімо, граматичного матеріалу повинне
супроводжуватися якісними наочними прикладами, що краще будуть висвітлені на
інтерактивній, а не на звичайній, дошці; а до слайдів можна звертатися по кілька
разів, якщо є необхідність. Це значно зекономить час, пришвидшить загальний
темп заняття, а також допоможе зосередити увагу учнів на навчальному матеріалі
та, як результат, краще його засвоювати [4, с. 95].
Не можна не зазначити, що завдяки МК стало можливим проведення
різноманітних конференцій чи онлайн-зустрічей, або вебінарів, з
представниками інших країн. З власних спостережень можемо підтвердити, що
заходи, які дозволяють учням застосовувати іноземну мову на практиці, у
реальних життєвих ситуаціях як ніщо інше стимулює в них потребу навчатися
та опановувати мову з ентузіазмом. Адже коли людина має потребу, то,
відповідно, з’являється й ціль, що призводить до стимулювання мотивації.
Важливою умовою проведення уроку з іноземної мови є наявність та
використання додаткових, окрім вищезазначених технічних, засобів навчання,
що демонструють наочність. У школі учні освоюють іноземну мову у штучному
іншомовному середовищі й задля його формування вчителю потрібно
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застосовувати різні види наочності на заняттях. І. Дроздовська визначає
наочність як ілюстровані навчальні посібники, що поділяються на площинні
образотворчі (схеми, таблиці, фотографії, картинки, плакати) та об’ємні
образотворчі (моделі, макети) [5, с. 35].
Роздаткові матеріали у вигляді малюнків, фотографій, колажів, карточок,
таблиць, схем, невеликих моделей певних об’єктів можуть трансформувати
реальний предмет, що неможливо продемонструвати на уроці (історичні події,
тварини, явища природи, традиції країн), у зображення. Такі засоби наочності
допомагають сформувати яскраві образи, уявлення, про що саме йде мова, а
також розвивають культуру мислення, пам’ять, спостережливість, естетичний
смак і мотивують до вивчення мови.
Так, використання картинок на заняттях сприяє тому, що діти з
задоволенням слухають розповідь по малюнку, що дозволяє зрозуміти їм
сутність іноземної мови, а потім в учнів і самих виникає бажання висловити
власну думку щодо зображення. За допомогою, наприклад, іграшок легше
показувати різні дії, необхідні для вивчення дієслів, прикметників, займенників.
Тим паче, дітям приносить справжнє задоволення те, що вони бачать іграшку,
мають змогу її помацати та пограти. При поясненні прийменників місця і
напрямку викладач може використовувати іграшку також. Описуючи її
розміщення, діти вживають даний вид прийменників і, таким чином, візуально
запам’ятовують матеріал та вчаться правильно будувати усне мовлення.
Наочність допомагає формувати уявлення про певні об’єкти й образи, викликає
в дитини асоціації, адже має емоційний вплив на сприйняття матеріалу учнем.
У методиці викладання провідне місце належить інтерактивним іграм.
Сьогодні вчителів все частіше використовують такі ігрові технології:
«Мозковий штурм», «Коло ідей», «Мікрофон», «Акваріум», «Ажурна пилка»,
«Обери позицію», метод «Прес», «Обличчя до обличчя», «Незакінчене
речення», брифінг, прес-конференція, телеміст; інтерактивні ігри: «Рольова
гра», «Драматизація», «Спрощене судове слухання» [6, с. 8].
Рольова гра – це форма ігрової діяльності, у процесі якої діти
представляють різні ролі й паралельно формують і розвивають свої мовні
навички. Учень опиняється у штучно створених обставинах, хоч і не через
власне «я», але в ролі, яку він грає. У процесі рольової гри діти не лише
відпрацьовують мовні вміння, а й вчаться правильно поводитися в тій чи іншій
життєвій ситуації.
Щоб ігрова діяльність була результативною, учителю треба пам’ятати про
належну її організацію. Якщо вона включає елементи театральності, можна
використовувати такі додаткові засоби як костюми та декорації. Цікавою,
наприклад, є рольова гра «Theatre-goers» («Театрали»). Завдання першому
учню (дівчинці): розповісти, скажімо, у ролі Мальвіни як Вам подобається
ходити в театр, яка п’єса є Вашою улюбленою. Завдання іншому учню
(хлопчику): у ролі Буратіно сказати коли Ви останній раз відвідували театр і
запросити Мальвіну на якусь виставу. І так далі. Такі вправи сприяють
покращенню комунікативних навичок, вчать будувати діалогічне мовлення та
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правильно виражати свою думку, тому що вони максимально наближені до
емоційних та спонтанних ситуацій спілкування у реальному житті.
Якщо мова йде про командну гру, то важливо заздалегідь правильно
скласти команди. Командні ігри супроводжуються азартом, тому треба
продумати, як буде визначений переможець, як оцінювати певні види роботи,
які символічні призи можна вручити обом командам у якості заохочення тощо.
Ігри, що дозволяють створювати ситуації успіху для кожної дитини, є
дійсно корисними для використання на уроці. Бажання перемагати,
підтримувати командний дух як ніщо інше спонукає дітей навчатися та
самовдосконалюватися.
Висновки. Ми з’ясували, що на сьогоднішній день існує безліч
різноманітних новітніх додаткових засобів, що здатні активізувати навчальну
діяльність учнів, викликати в них бажання вчитися й покращити якість освіти в
цілому. Існує велика кількість сучасних додаткових засобів, що допомагають
учителю організувати цікавий і насичений навчальний процес. Прикладом
може слугувати проектна діяльність, презентації, інтернет-ресурси,
різноманітні навчальні платформи, що дозволяють створити штучне мовне
середовище і здійснити віртуальні подорожі в різні країни світу, а вебінари з
представниками іншомовних держав, проведені за допомогою МК, дозволять
учням застосувати набуті знання та вміння на практиці, продемонструють їхній
власний рівень досягнень у опануванні мовою, тож, така ситуація успіху
спровокує подальше бажання вчитися.
Для формування позитивної мотивації та створення доброзичливої
атмосфери на уроці іноземної мови, корисно застосовувати такі додаткові
засоби навчання, як інтерактивні ігри та додаткові засоби наочності (флешкартки, малюнки, фотографії, таблиці, схеми, колажі, іграшки тощо). Ігри
дозволяють у невимушених обставинах розкрити мовний потенціал дитини,
показують, що робити помилки у спілкуванні іноземною мовою цілком
нормальна річ. Ігри з елементами змагань налаштовують дитину на перемогу, а
прагнення її отримати є безпосереднім стимулом до навчання та
самовдосконалення. Засоби наочності також допомагають зануритися в мовне
середовище та осягнути сутність мови. Так, дітям цікаво розфарбовувати, грати
з флеш-картками, малювати улюблених тварин. Така навчальна діяльність, що
приносить задоволення, сприяє легкому запам’ятовуванню лексичного
матеріалу, викликає інтерес та доводить, що навчання – це не лише
одноманітні підручники, а захоплюючий процес пізнання навколишнього світу.
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому вивченні
особистості учня, аналізі його здібностей та уподобань, пошуку інших
ефективних додаткових засобів викладання іноземних мов, що сприяли б
мотивації до навчання.
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ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Одним з найважливіших завдань спеціальної освіти є підготовка учня з
порушеннями інтелектуального розвитку до повноцінного життя в сучасних
соціально-економічних умовах. Головну роль в розв’язанні даної проблеми
відіграє початкова школа. Саме тут закладається основа знань, умінь і практичних
навичок, необхідних для подальшого безпечного існування в соціумові.
Розвиток сучасних технологій, які мали на меті забезпечити безпеку та
комфорт життя людства створило безліч небезпек, пов’язаних зі створенням та
застосуванням технік. У загрозливій життю ситуації, при появі небезпеки учню зі
збереженим інтелектом допомагає «інстинкт самозбереження, моторність,
швидкість дій [2]. На жаль, діти з порушеннями інтелектуального розвитку даними
властивостями не володіють і, опинившись у небезпечній ситуації, не можуть
прийняти правильне рішення.
Сучасні психологічні дослідження розкрили різноманітні аспекти безпеки.
Під безпекою розуміється особлива характеристика, яка відображає захищеність і
збереження здатності до розвитку окремого суб’єкта і різних груп. Визнаючи
психологічний пласт безпеки основним при побудові безпечної поведінки, вчені на
сьогоднішній день виявили психологічні закономірності, принципи і ресурсні
підстави її забезпечення, розкрили різні механізми побудови: дана характеристика
різних видів безпеки і різних умов її забезпечення [1]. Значну увагу приділено
питанням самозабезпечення безпеки людини в екстремальних ситуаціях.
Дослідження показують необхідність проектування навчання безпечної поведінки
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з урахуванням особливостей кожного учня. Повною мірою це відноситься до
школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.
Особливо важливо навчання дітей основам безпечної поведінки з моменту
вступу до школи.
Основне завдання у формуванні безпечної поведінки у школярів – надати
будь-якій дитині знання про особливості основних видів небезпечних ситуацій і
вміння організовувати в зв’язку з ними правильну (безпечну) поведінку. Безпечна
поведінка в зв’язку з цим може розумітися як готовність і здатність суб’єкта при
настанні важких і екстремальних ситуацій зберегти свою захищеність і здатність
до подальшого розвитку.
У процесі формування безпечної поведінки повинні враховуватися і
психологічні особливості учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.
Аналізуючи розвиток школярів спеціальної школи фахівці відзначають, що у них
різко знижені активність і орієнтовна діяльність, зміщена система потреб у бік
посилення примітивних, фізіологічних, що призводить до значних порушень в
оволодінні предметними діями. Повна відсутність у розвитку предметних дій, що
призводить до збіднення, глибокого порушення чуттєвого пізнання, яке є базою
інтелектуального розвитку [4].
На етапі адаптації у першокласника виникають труднощі, які пов’язані з
особливостями шкільного режиму і вимогам вчителя. Учитель ще не знає
індивідуальних особливостей дітей і тому ще не може забезпечити індивідуальний
підхід до кожної дитини. На цьому етапі педагог зобов’язаний формувати в учнів
відчуття того, що і клас, і школа – це не чуже йому середовище, а дружній
колектив ровесників, старших товаришів і наставників. Безпечна поведінка на
цьому етапі недостатньо освоєно дитиною, тому небезпека може розцінюватися
як сміливість. Першокласник тільки приступає до оволодіння вміннями
здійснювати оцінку своїх дій. В силу цього на початковому етапі його навчання
безпечної поведінки слід питати в учня детальне пояснення абсолютно всіх
скоєних ним дій з метою усвідомлення ним їх значення. Саме вчитель повинен
навчати дітей, як поводитися в різних ситуаціях, небезпечних для його
нормального існування, праці і відпочинку. Така робота повинна проводитися
регулярно.
У сучасній педагогічній науці з’явився новий напрям – педагогіка безпеки,
що вивчає закономірності розвитку життєвого досвіду безпечного життя
(життєдіяльності) людини [3]. Вчені виділяють етапи формування навичок
безпечної поведінки молодших школярів з порушеннями інтелектуального
розвитку: 1 етап – інформаційний, коли молодші школярі отримують знання про
небезпеки, їх подоланні та запобіганні; 2 етап – мотиваційний, коли
виробляється мотивація навичок безпечної поведінки; 3 етап – тренувальний, що
передбачає вправи в застосуванні навичок безпечної поведінки [3].
Важливою умовою формування навичок безпечної поведінки у
першокласників є створення безпечної і здоров’язберігаючих інфраструктури
освітнього закладу. Всі шкільні приміщення повинні відповідати санітарним і
гігієнічним нормам.
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Використання вчителем стилю, методів і прийомів спілкування, технології
навчального співробітництва, груповій роботі сприяють формуванню у дітей
почуття впевненості в своїх силах, створення ситуації успіху, зняттю почуття
тривожності, агресивності. Систематична робота з формування дисципліни в
дитячому колективі, дотримання чіткого розпорядку навчального дня дозволяють
сформувати в учнів відповідальність, дисциплінованість, пунктуальність та ін.
якості, необхідні для формування безпечної поведінки. Розвиток компонентів
навчальної діяльності: навчання плануванню, прогнозуванню і контролю етапів
діяльності дає можливість навчити учнів з порушеннями інтелектуального
розвитку чітко розподіляти навчальний час, а потім і вільний, заздалегідь
продумувати маршрути руху, швидко виконувати різні дії, що є хорошою основою
для безпечної поведінки.
Таким чином, формування навичок безпечної поведінки молодших школярів
з порушеннями інтелектуального розвитку під час етапу вступу до школи являє
цілісну систему роботи і організацію життєдіяльності учнів в умовах навчального
закладу.
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Постановка проблеми. Теоретичною основою хмарних технологій є
концепція «комунальних обчислень» (utility computing), сутність якої у 1961 р.
Дж. Маккарті (John McCarthy, 1927–2011) виклав у доповіді, присвяченій
сторіччю Массачусетського технологічного інституту [2], розглянувши
комп’ютерні ресурси (обчислювальні, зберігальні та інші) як вимірювані і гнучко
дозовані послуги на зразок тих, що надають оператори зв’язку: «Комп’ютерні
ресурси можуть бути організовані як комунальні послуги на зразок телефонної
системи. ... Кожному абоненту такої послуги необхідно сплачувати лише за
спожите, проте він буде мати доступ до усіх мов програмування на великій
кількості систем. … Деякі абоненти також можуть надавати послуги іншим. ...
Комунальні обчислення мають стати основою нової та важливої індустрії» [3, с.
2]. Хмарні технології набувають великої популярності серед користувачів. А
особливого значення хмарні технології матимуть для професійної підготовки
майбутніх вчителів. Зберігання потрібних файлів, документів на диску для
подальшого користування. Можливість заходити вчителя не лише в навчальному
закладі, але й вдома. Тому, користувачеві потрібен лише доступ до мережі
Інтернет. При цьому потрібен або комп’ютер, або планшет, або телефон.
Стан дослідження. Теоретичні й практичні аспекти хмарних технологій
вивчали Різ Дж., Фінгар П., Склейтер Н., Леонов В., Дрозд І.К., Соколенко В.А.,
Мачуга Р.І. та інші. Практичними впровадженнями рішень в галузі хмарних
обчислень займаються компанії «VMware», «Amazon.com», «Google»,
«Microsoft», «Hewlett-Packard», «Intel», «IBM».
Виклад основного матеріалу. Хмарні технології (англ. cloud technologies) –
це кардинально новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби
обробки і зберігання даних [5, c. 99–100].
Термін хмарні технології пішов від англійського словосполучення «cloud
technology», так як дослівний переклад такого слова, як «cloud» означає
«хмара», але в іншому розумінні це ж саме слово можна перекласти як
«розсіяний» або «розподілений». Саме тому, можна сказати, що хмарні
технології – це «розподілені технології», тобто дані опрацьовуються з
використанням не лише одного комп’ютера, а опрацювання розподіляється по
декількох комп’ютерах, які підключені до мережі Internet.
В Українській науковій літературі термін «хмарні технології» з’являється
вже з 2008 року. Але, варто зазначити, що під хмарою науковці розуміли лише
безкоштовні хостинги певних поштових служб, а будь-яких інших інструментів,
які пропонуються наразі для використання у хмарі, не було, оскільки на той час
дослідники не володіли таким обсягом даних та не мали навичок використання [4,
с. 182].
Майбутні вчителі можуть використовувати безкоштовно хмарні технології,
які надає компанія Microsoft Україна. Для проведення різних форм проведення
уроків використовується хмарний сервіс Office 365. До складу цього пакету
входить:
- Microsoft Office Plus, який призначений для роботи з документами;
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- Exchange Online, за допомогою якого можна використовувати сервіси
електронної пошти Outlook, а також захищати комп'ютер від вірусів,
використовувати календар та калькулятор;
- SharePoin, який служить для створення веб-сайтів та внутрішньої
соціальної мережі;
- Lync Online, за допомогою якого можна створювати конференції між
користувачами Office 365, обмінюватися миттєвими повідомлення.
Індустрія «хмарних обчислень» незважаючи на світову економічну кризу
стрімко розвивається. За прогнозами Gartner очікується, що до 2017 р. рівень
поширення хмарних технологій сягатиме 33%, а до 2020 р. цей показник
становитиме 60%. Хмарними технологіями буде користуватись майже 700 млн.
компаній у світі. За даними звіту Global Cloud Indexу 2015 р. хмарний трафік
зросте у 12 разів і становитиме 1,6 зетта байт на рік. За прогнозами аналітичної
групи Forrester Research світовий рівень хмарних обчислень зросте у 2020 р. до
241 млрд. доларів, порівняно з 35 млрд. у 2011 р. Одним з ключових, зокрема для
зростання глобального ІТ-ринку, постане сегмент хмарних послуг для малого
бізнесу, річний обіг якого в 2015 р. становитиме 95 млрд. доларів [6, с. 34–41].
Хмарні технології мають низку переваг: економія, зручність, безпека,
мобільність.
Незважаючи на очевидні переваги, навколо хмарних сервісів існує величезна
кількість міфів. Найчастіше користувачів хвилює питання надійності захисту
даних у хмарі. За результатами опитування, проведеного аналітичною компанією
Ipsos на замовлення Microsoft, 91% компаній, які ще не використовують хмарні
сервіси, відзначили, що питання безпеки даних у хмарі хвилює їх найбільше.
Однак, саме висока надійність та безпека стали основною причиною вибору
хмарних сервісів серед українських компаній, які вже перейшли у хмару, про що
заявили 90% нинішніх користувачів [7].
За оцінками експертів, використання хмарних технологій в багатьох випадках
дозволяє скоротити витрати в два-три рази в порівнянні з утриманням власної
розвиненої IT-структури. Також, головною перевагою використання даних
технологій є можливість швидко пристосовуватись до змін у середовищі будь-якої
установи, що зараз, в умовах стрімкого розвитку всіх галузей науки і техніки, є
дуже актуальним [1].
Висновки. Отже, на нашу думку, хмарні технології мають великий плюс не
лише в роботі вчителя, але й звичайного користувача. Не потрібно ходити
постійно з носіями інформації, а достатньо просто зберегти в хмару, де можна
редагувати або видалити ту чи іншу інформацію. Хоча багато людей не знають або
взагалі не чули про такий спосіб зберігання. Це досить зручно. Але є й великий
мінус. Наприклад, відсутність підключення до мережі Інтернет, що є досить
розповсюдженим явищем, а дехто у віддалених місцевостях взагалі немає
можливостей користуватись ним. Тому, ми сподіваємось, що в майбутньому ми
досягнемо бажаного прогресу.
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увагу автором приділено методам та техніці різьблення.
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Постановка проблеми. У сучасних наукових дослідженнях загально
прийнято виокремлювати види художньої обробки дерева як-от: бондарство,
різьбярство, столярство, теслярство та токарство. Означені художньотехнологічні прийоми вирізняються як сталими композиційними засадами, так і
комплексом відповідних технічних вирішень, приладами й матеріалами,
відповідними інструментами, своєрідними виробами, що збагатили скарбницю
української культури. Усі техніки формотворення й декорування виробів із дерева
доповнюють і збагачують художньо-технологічну основу вітчизняної обробки
деревини. До речі, його найважливіші параметри виявляють спільність з
відповідними техніками обробки дерева сусідніх народів. Важливо наголосити на
тому, що цей вид творчості розвивався в єдиному руслі з іншими видами
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українського декоративно-прикладного мистецтва, передовсім такими як
кераміка, ткацтво, скло, метал, плетіння тощо. Спільні риси художнього мислення
наявні у тектоніці форми, в структурі декору та, найголовніше, в народному
розумінні краси художньої обробки деревини.
Стан дослідження. У контексті вивчення декоративно-прикладного
мистецтва України особливості художнього різьблення деревини в історикомистецтвознавчому аспекті розглядали науковці: Є. Антонович, Б. БутникСіверський, Я. Запаско та інші. Питанням про витоки побутування дерев’яних
виробів українців переймалися Г. Грінь, Р. Кирчів, С. Павлюк, В. Наулко,
особливості виготовлення художніх виробів з дерева описали в своїх розвідках
К. Кавас. Н. Каплан, Т. Матвєєва, Т. Мітлянська, Г. Федотов та інші. Значення
занять з різьблення по дереву у долученні дітей та молоді до національної культури
й формування в них національної самосвідомості висвітлювали на сторінках своїх
праць А. Абросімова, І. Білевич, О. Гулей, Б. Тимків та інші. Констатовано, що у
навчально-методичних посібниках І Білевича, О. Гулей, Л. Сєрих; робочих
програмах В. Пойди, В. Ісаєва, П. Сальника детально описано методику їх роботи
з учнями. Проте, на сьогодні не існує цілісної наукової роботи, що висвітлює та
аналізує художнє деревообробництво як один з найдавніших видів українського
декоративно-прикладного мистецтва.
Мета статті – схарактеризувати художньо-технологічні основи різьблення
по дереву XVІ-ХІХ століть за видами.
Виклад основного матеріалу. Нині найбільш популярним видом традиційної
художньої обробки деревини є різьблення. Важливо зазначити, що з XVI століття
різьблення було сформовано в окрему галузь (різьблення поділяється на плоске,
рельєфне, контррельєфне, ажурне та кругле) [1]. Принагідно зазначимо, що
майстер-педагог О. Кисельов у своїй інноваційній художньо-теоретичній праці
«Гусяча лапка» показує переваги плоского різьблення по тонованому тлу [2].
В старовину різьбярі застосовували такі методи як: випилювання,
випалювання, художньої різьби для нанесення символічних візерунків на вироби,
які, крім утилітарного призначення, мали й естетичні функції. Композицію в різьбі
відрізняє раціональна простота, вишуканий світлотіньовий узор [3]. Розрізняють
п’ять основних видів художнього різьблення по дереву: плоско-виїмчасте, плоскорельєфне, рельєфне, плоско-прорізне, об’ємно-скульптурне. Кожний вид
поділяється на багато різновидів і їх поєднань [4].
1. Плоско-виїмчасте різьблення характеризується поглибленими
виїмками і тлом одного рівня на поверхні деревини. Ця група різьблення
вважається досить простою за технікою виконання і є найбільш стародавньою. Її
форма – плоска поверхня, а малюнок утворює різноманітної форми заглибленнявиїмки. (Це геометрична і контурна різьба). Техніка контурного різьблення
ґрунтується на вибиранні в дошці контурного поглиблення у вигляді клина.
Контурне різьблення з точки зору виконання вважається найпростішим. Матеріал
для контурного різьблення не має великого значення, оскільки поверхня
майбутнього виробу тонується. Геометричне різьблення – різьблення із
фігурних клиноподібних виїмок, що утворюють на поверхні деревини візерунок,
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складений із геометричних фігур: трикутників, прямокутників, квадратів, ромбів,
сегментів кіл тощо. Геометричне різьблення за технікою виконання поділяється
на два різновиди: тригранно-виїмчасте і скобельне. Тригранно-виїмчасте
різьблення – найбільш поширений і улюблений в Україні вид декорування
виробів. Цим різьбленням оздоблюють ложки, ополоники, миски, сільнички,
кухонні дошки, хлібниці, цукорниці. Скобельне різьблення характеризується
округлими формами у вигляді вузьких однакових скобок, подвійних скобокпелюсток чи нігтиків. Вирізаються елементи напівкруглою чи пологою стамескою
та ножем-косяком. Скобельне різьблення майже завжди використовують у
поєднанні з тригранно-виїмчастим та контурним.
2.
Плоско-рельєфне різьблення має площинне зображення на одному
рівні, ступінчате чи поглиблене із заоваленими краями, часом з подушковим,
підрізаним або вибраним тлом. Це різьба з маленьким умовним рельєфом,
розташована на одній площині на рівні поверхні, на якій вирізають візерунок.
Плоско-рельєфне різьблення поділяється на такі різновиди: заовалене
різьблення, коли малюнок і тло виконують в одній площині, а інші краї плавно
заовалені; різьблення з підрізним тлом, коли фон навколо зображення
підрізається в глибину з нахилом до зображення; різьблення з вибраним тлом,
коли тло вибирається на певну глибину і може мати різну фактуру.
3.
Плоско-прорізне різьблення виконується в одній площині
свердлінням або випилюванням. За своїми різновидами воно буває контурносилуетним, скрізним-прорізним і ажурно-прорізним. Контурно-силуетне
різьблення – площинне силуетне зображення, вирізане по зовнішньому контуру.
Скрізне-прорізне різьблення – площинне зображення зі скрізними прорізами чи
свердлінням, але з перевагою тла над отворами. Ажурно-прорізне різьблення –
площинне зображення з численними прорізами чи свердлінням, нагадує ажурні
візерунки. Технологія прорізного різьблення досить проста – свердлять наскрізні
отвори і випилюють необхідні частини за допомогою спеціального інструмента.
Прорізне різьблення може проглядатися наскрізь і не мати спеціального тла, мати
накладне тло з різних матеріалів, накладатися в один чи декілька шарів,
поєднуватися з іншими видами різьблення.
4. Рельєфне різьблення – це вирізане на деревині зображення випукле
відносно тла і повністю оброблене по всій поверхні. Це різьба, де зображення є
випуклим по відношенню до фону. Рельєфне різьблення широко використовують
в оздобленні меблів, фронтонів будинків.
У свою чергу воно поділяється на кілька видів: барельєфне – різьблення з
низьким рельєфом, який не перевищує середини об’єму зображуваних елементів;
горельєфне – різьблення з високим рельєфом, який перевищує середину об’єму
зображення; ажурно-рельєфне – різьблення з високим рельєфним
зображенням, доведеним до об’єму з частково або повністю видаленим тлом;
контррельєфне – різьблення зі зворотнім рельєфним зображенням у глибині
деревини з чітко вираженим контуром по периметру зображення.
5. Об’ємно-скульптурне різьблення дуже поширене в Україні. Техніка
виконання об’ємно-скульптурного різьблення потребує великого досвіду, знань і
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технічних навичок. Різьбяр повинен володіти об’ємно-просторовим баченням,
композиційним відчуттям та художнім смаком [5].
Висновки. Отже, художнє деревообробництво – виготовлення оригінальних
виробів різноманітного функціонального призначення з деревини – один з
найдавніших видів українського декоративно-прикладного мистецтва. Є вагомою
часткою української культурної спадщини, для збереження якої необхідно
залучати творчу молодь, розширювати мережу позашкільних гуртів та студій,
активізувати виставкову роботу.
Список використаних джерел
1. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. Ч. 1. Мозаїка. Випалювання.
Розпис / Б.В. Тимків, К.М. Кавас. – Львів : Світ, 1996. – 144 с.
2. Кисельов О. Гусяча лапка / О. Кисельов. – Суми : Винниченко М.Д., 2018. – 54 с.
3. Тимків Б. Формування художньої етнокультури студентів засобами народного
декоративно-прикладного мистецтва / Б. Тимків // Народне мистецтво. – 2004. –
№ 1/2. – С. 54–55.
4. Гулей О.В. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / О.В. Гулей. –
Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010. – 155 с.
5. Білевич І. Прилучення студентів до національної культури у процесі різьблення деревини
/ І. Білевич // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. №3. – С. 52–55.

Г.А. Носуліч,
аспірантка кафедри іноземних мов
Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ВИМОГА ЧАСУ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ
Персоналізоване навчання – це підхід, при якому навчальний процес повністю
відповідає індивідуальним навчальним потребам з постійним зворотнім зв’язком
щодо прогресу. В технологічному плані, це навчальний супровід з допомогою
програмного забезпечення, підключеного до хмарного сервісу або певної системи. З
допомогою такої платформи людина, що навчається, має доступ до інтерактивних
матеріалів, аналізу успішності в реальному часі, який впливає на модифікацію
пропонованих навчальних рішень для більш таргетованого й ефективного навчання.
Навчання за комп’ютером чи з допомогою мобільних додатків дає людині можливість
зрозуміти свої навчальні потреби і досягати поставлених цілей набагато швидше
завдяки постійному коригуванню навчального процесу.
Світовий ринок персоналізованого навчання до 2024 року перетне позначку в
$2 мільярди при темпі росту в 24%, починаючи з 2018 [2]. В основі такого навчання
лежить навчання працівників в корпоративному контексті через програми із
розвитку навичок, постійний компетентнісний аналіз та онлайн-навчання. Постійний
розвиток технологій та масове використання різноманітних цифрових пристроїв
пришвидшить приріст цього ринку в майбутньому. Значний вплив на персоналізацію
навчання в плані поведінкового аналізу продовжуватимуть здійснювати Великі дані
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та Наука про дані. На даний час основними драйверами персоналізації навчання є
технологічні компанії, розробники онлайн-курсів, а скоро – і навчальні заклади
різного типу.
Платформи, які забезпечують персоналізацію навчання, дозволяють
впроваджувати модель навчання через дію та змішане навчання зважаючи на
індивідуальні темпи сприйняття інформації. Такий підхід є вигідним в
корпоративному середовищі, оскільки допомагає оптимально використовувати
ресурси та необхідний на навчання працівників час. Такі платформи функціонують з
допомогою штучного інтелекту, який здійснює поведінковий аналіз для відповідного
структурування навчальних пропозицій.
Прикладами застосування персоналізації навчання можуть бути зворотній
зв’язок, при якому система автоматично генерує звіти по сильних і слабких сторонах
студента для подальшого цілеспрямованого покращення слабких сторін;
забезпечення інтерактивного навчального наповнення, доповненого ігровими
технологіями; аналіз мовлення при вивченні іноземних мов для вдосконалення
вимови, тощо. Згідно з Національним планом щодо освітніх технологій США
(National Education Technology Plan, NETP) 2017 року, персоналізоване навчання
ставить людину, яка навчається, в центр процесу і завдяки гнучкості підходу
уможливлює контроль нею власного прогресу [3, c. 9].
Згідно із останнім дослідженням трендів у сфері управління і розвитку
людськими ресурсами, здійсненим авторитетною консалтинговою компанією
«Делойт», швидкість навчання виявилася основним викликом в контексті
корпоративної освіти в Канаді. У зв’язку із цим все більшої актуальності набуває
потреба переглянути підходи до організації навчання в компаніях. Аж 66% опитаних
працівників канадських компаній вважають, що існуюча система навчання і розвитку
в їхніх компаніях не достатньо ефективна. Цей показник на 16% вищий за
середньостатистичний в інших країнах [1]. З цього випливає, що вимоги працівників
до якості корпоративної освіти – дуже високі. Основним диференціатором в даному
аспекті може стати персоналізація навчання з використанням сучасних технологій.
Бейкер Каламай (Baker Calamai), регіональний партнер компанії «Делойт» в Канаді,
переконаний, що «поняття корпоративного навчання повинно бути переглянуте
задля створення багаторазових можливостей для навчання впродовж робочого дня і
культивування середовища для постійного зростання» [ibid.].
Отже, в системі корпоративної освіти у Канаді існує чітке розуміння
необхідності персоналізації навчання, зокрема з допомогою технологій.
Корпоративне навчання і розвиток – основна сфера використання таких технологій,
яка водночас є найбільшим сегментом на ринку навчальних технологій. Кількість
розробників навчальних матеріалів у різноманітному форматі постійно збільшується.
Разом з цим існує велика кількість систем для управління цими матеріалами і
здійснення аналізу різних аспектів, таких як вподобання, поведінка, успішність,
планування кар’єри тощо. Канадські компанії розуміють потребу в інвестуванні в
такі рішення задля персоналізації навчання працівників, які матимуть кращі
можливості навчатися в найбільш ефективний для них спосіб.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Сучасний український соціум – надзвичайно цікаве з погляду соціологічного
аналізу явище, тому що він перебуває у стані трансформації: по-перше,
відбувається перехід від планового типу господарювання до ринкової форми
організації економічних відносин, завдяки чому суспільства, подібні українському,
іменуються перехідними й постсоціалістичними, по-друге, проходять процеси
трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне, позначене рисами
модернізації суспільних відносин, продуктивних сил і характеру зайнятості.
Ці процеси, що йдуть одночасно та характерні саме для соціальних систем, до
яких належить Україна, “накладаються” водночас на загальносвітові тенденції
розвитку, серед яких однією з найпомітніших є соціальна трансформація
суспільства, позначена рядом характерних ознак, а саме процесом стрімкого
входження на ринок праці ресурсу, який раніше був слабко представлений тут, –
навчання та праці іноземців в Україні.
Наша країна нині потрапила в надзвичайно складну соціально-економічну
ситуацію, коли їй треба одночасно трансформувати, модифікувати й
модернізувати як систему господарювання в цілому, так і достатньо різко змінити
пріоритети свого розвитку, перебудувавши планову економіку та індустріальне
суспільство в господарювання на ринкових засадах та суспільство з
визначальними ознаками постіндустріального.
Подібна трансформація достатньо негативно відображається на соціальному
становищі українців, а особливо на стані соціально вразливих категорій
населення, серед яких одне з помітних місць посідають іноземні студенти та
абітурієнти. Тобто диспропорції на ринку праці, що типові для індустріального та
соціалістичного суспільства, ще більше посилюються з початком ринкової та
постіндустріальної трансформації українського соціуму.
Актуальність проблеми толерантної трансформації, пов’язана як з тим, що
цей процес властивий для всього світу, є глобальним, так і з тим, що в умовах
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України він позначений впливом трансформацій, пов’язаних з євроатлантичною
орієнтацією суспільства та з переходом до інформаційного типу суспільства. Тим
самим можемо спостерігати так званий кумулятивний ефект, коли кілька процесів
не тільки проходять одночасно, а й взаємно впливають один на одного.
Традиційне суспільство, що культурно пов’язане ще з більш архаїчним
соціумом, демонструє суттєві обмеження для іноземців виявляти активність у
виробничій сфері. Види професій, якими може займатися іноземець, також
обмежені, а суспільно-психологічний стереотип характеризується тим, що значно
вище цінується студент, що отримав освіту у власній країні, ніж в Україні.
Незаперечним є той факт, що ще у давній історії суспільства завжди була
тенденція пошуку механізмів гармонізації соціальних відносин. Ця тенденція
розвивалась переважно у гуманістичних напрямах, які на противагу принципам
військової політики, насильства, непримиренності, ворожнечі та відсутності
компромісу пропонували ідею толерантності у стосунках зі своїми опонентами. Як
правило, конфлікти виникали через те, що інші народи відрізнялись за
індивідуальними чи груповими ознаками, зокрема культурою, мовою та
менталітетом. Варто зазначити, що незважаючи на те, що нетерпимість неминуче
супроводжувала економічні й політичні кризи в будь-якій країні за будь-яких
часів, толерантність завжди залишалась універсальною загальнолюдською
цінністю й основою для вирішення конфліктів на різних рівнях: у взаєминах між
окремими особистостями, між різними за організацією соціальними групами, між
народами й державами.
Останнім часом, особливо за часів незалежності України, тема толерантності
стала однією з найбільш актуальних і широко затребуваних у вивченні не лише
психологів та конфліктологів, а й мовно-педагогічній галузі. Ця тема
обговорюється на різних рівнях, у всіх можливих аспектах, включає коло різних
проблем, пов’язаних з відносинами людей між собою. Толерантність розуміється
як терпимість до іншої культури, мислення, віри, мови, певне розуміння у межах
стосунків між людьми, що дещо відрізняються від нашого сприйняття. У випадку
інтеграції іноземних студентів до нашої країни особливо важливий розвиток
толерантності, як самих абітурієнтів та студентів, так і викладачів та спеціалістів,
що взаємодіють з ними. Таким чином, ми бачимо чітку необхідність поглибленого
вивчення цієї теми задля формування толерантності та діалогу культур між
студентами та викладачами різних національностей.
Україна потрапила в ситуацію, коли продовження модернізації повинно
супроводжуватися побудовою інформаційного суспільства. Дуже негативно на
загальній ситуації в українському суспільстві позначилася суспільно-економічна
та культурологічна криза початку ХХІ ст., викликана зміною вектора
зовнішньоекономічної політики України. У результаті загальносвітові тенденції
розвитку ґендерної трансформації накладаються на специфічні проблеми
перехідного суспільства.
Наразі розуміння толерантності є неоднозначним, по-різному його розуміють
різні народи залежно від їх історичного досвіду. Саме тому, поняття толерантності
має досить широкий діапазон інтерпретацій і має різні типи відносин і настроїв.
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Так, в англійській мові толерантність означає «готовність і здатність без протесту
сприймати особистість чи річ», у французькій мові цей термін розуміється як
«повага до волі іншого, його думки, поведінки, політичних чи релігійних
поглядів». У китайській мові виявляти толерантність – означає «дозволяти,
допускати, виявляти великодушність стосовно інших». Варто зазначити, що
найбільш широку гаму почуттів і відносин поняття «толерантність» викликає в
арабській мові, де воно може вживатися в значенні «прощення, легкості,
м’якості, жалю, схильності до терпіння щодо інших людей», водночас як у
перській мові толерантність розуміється як «терпимість, витривалість, готовність
до примирення із супротивником».
Велика кількість понять «толерантності» робить його досить абстрактним і
загальним, малодоступним для наукового дослідження, а також для розробки
педагогічних та психологічних методик з формування толерантної свідомості.
Саме тому, доцільно визначити відповідні показники, критерії, що дають змогу
чіткіше фіксувати досліджуване явище. До такого роду критеріїв толерантності
можуть бути зараховані такі:
1. Реальна рівноправність між представниками різних народів (рівний доступ
до соціальних благ для всіх людей незалежно від їх статі, раси, національності, чи
то релігії, чи то належності до якої-небудь іншої групи);
2. Взаємна повага, доброзичливість і терпиме ставлення всіх членів
суспільства до інших соціальних, культурних груп тощо;
3. Рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів суспільства;
4. Гарантоване законом збереження і розвиток культурної самобутності мов
національних меншин;
5. Реальна можливість наслідувати традиції всіх культур, представлених у
цьому суспільстві;
6. Свобода віросповідання за умови, що це не обмежує права і можливості
представників інших конфесій;
7. Співробітництво і солідарність у вирішенні загальних проблем;
8. Відмова від негативних стереотипів у темі міжетнічних, міжрасових та
гендерних відносин.
Наведені критерії відповідають моделі ліберального цивільного суспільства,
що у сучасній історії розглядають як найбільш повне втілення толерантності [1, c.
160].
Найближчим у моральній сфері синонімом поняття «толерантність» є
категорія «любов», що розглядається в ракурсі тлумачення світоглядних
установок стосунків людини з людиною. Толерантність сприяє знаходженню
конструктивного вибору «золотої середини», коли «треба жити не для себе і не
для інших, а з усіма і для всіх» [2, с. 963]. Важливо зазначити: толерантність, що
допомагає «врівноважувати» крайнощі орієнтаційних, національних позицій,
необхідна як у міжособистісному, так і в міжгруповому спілкуванні.
Особливо гостро постає питання про соціально-економічні основи
толерантності у суспільстві. У XXІ ст.. людство опинилось на межі виживання.
Світову спільноту приголомшили катаклізми нетерпимості, коли здорові ідеї
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соціального і національного відродження під гаслами побудови справедливого
ладу перетворювались на свої антиподи, які штовхали світ до тоталітаризму.
Нетолерантність – закономірне і природне породження кризових явищ,
соціальної нестабільності, зниження життєвого рівня населення тощо. За часів
революцій, війн і «загальної боротьби», звісно, не було умов для закріплення
толерантності, рівноправного існування різних поглядів і позицій. Насильство і
нетерпимість мали місце не лише в репресивній практиці авторитарних режимів,
а й у поширенні адміністративних методів побудови соціалізму в господарськоекономічному, антагонізмі мультикультуралізму, соціально-політичному і
духовно-моральному житті, в культурі та вихованні. Суперечність між ідеалами і
засобами управління, як зазначає Л. Буєва, «не сприяла продуктивному діалогу
для пошуку оптимальних рішень, взаєморозумінню, гармонізації різних інтересів
та організації узгоджених дій, зважаючи на реалії буття і свідомість різних
соціальних груп» [3, с. 14].
Власне через наш історичний спадок зовсім недивно, що таке поняття як
толерантність потрібно розвивати з чистого аркушу. Відносне несприйняття інших
народів у нашій країні зумовлено також подіями ХХ ст., які не могли не
позначитися на психіці нашого народу. Але як дорослі свідомі люди ми повинні
старанно намагатися бути толерантними до інших, особливо це важливо для
викладачів вищих навчальних закладів, у яких навчаються іноземні студенти.
Толерантність із соціальної точки зору розуміється як поважання,
сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур, форм самовираження та
самовиявлення людської особистості, це активна позиція, що формується на
основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. З психологічного
погляду, толерантність – це осмислене допущення суб’єктом будь-чого, з чим він
не згоден. Толерантність залишається моральною межею формування досвіду
взаємодії та взаємовпливу людей між собою. Ця цінність, як правило, не
реалізується повною мірою в повсякденному спілкуванні, яке встановлює деяку
норму терпимості. Цілком природньо, що роль толерантності зростає саме в
перехідні періоди розвитку суспільства, коли постає необхідність досягнення
суспільної злагоди. Толерантність означає своєрідну дієву установку, а не
пасивність, навіть можливо, зусилля для досягнення злагоди. Досягнення
толерантності вимагає особливої обережності при врахуванні власної позиції та
думки іншої людини.
Таким чином, можна зробити висновок, що толерантність в цілому та в
навчанні іноземців зокрема, надзвичайно важлива для подальшого раціонального
суспільного розвитку. Саме власною толерантністю ми можемо показати
справжнє ставлення до інших, можливо не зовсім звичних для нас традицій, мов
та культур, але саме це й визначає соціальний рівень нашого суспільства.
Список використаних джерел
1. Швачко О.В. Толерантність як психолого-соціальний феномен / О.В. Швачко //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 154–170.
2. Краснов Ю.М. Економічна стратегія зайнятості. – К. : Знання України, 2001. – 213 с.

44

3. Буева Л.П. Утверждая гуманистическую сущность социализма / Л.П. Буева // Полит.
образование . – 1989. – № 4. – С. 10–17.
4. Книгге А. Об обращении с людьми / пер. с нем. Я. Лангена; Предисл. Р. Позе; Худ. А. В.
Куманькова. – Дубна : Феникс, 1994. – 325 с.
5. Титаренко М.Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К. :
Либідь, 2003. – 376 с.

УДК 37.013

М.О. Полупан,
студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
Сумського державного університету

ПРАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Анотація. У даній статті було розглянуто теоретичний підхід до формування
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Постановка проблеми. Масове розповсюдження веб-технологій в
повсякденне та освітнє середовище обумовило важливість формування нового
світогляду освітньої системи, пошуку оновлених методів та форм навчання.
Інтеграція інтернет-технологій сприяє підвищенню ефективності навчання,
особливо в комунікаційному аспекті вивчення іноземної мови, а також формує
творчий потенціал студентів.
Впровадження веб-ресурсів у процес навчання іноземної мови є необхідною
умовою сьогодення. Формування сучасної методики навчання досягається
сукупністю педагогічних засобів, що мотивують студентів досліджувати
різноманітні аспекти мови з творчим підходом та формують сприятливі обставини
для цільного розуміння вивченого матеріалу. Значний акцент слід робити саме на
формуванні соціокультурної компетенції студентів та застосуванні отриманих
знань на практиці, тобто перехід від теоретичних знань до практичних навичок.
Стан дослідження. Процес формування соціокультурної компетенції під час
навчання іноземної відкриває перед науковцями широкий діапазон проблем, серед
яких актуальним залишається питання підготовки студентів до міжнародної
комунікації як в реальному, так і в інформаційному середовищі.
Запропонована тематика неодноразово виступала об’єктом наукових
досліджень. В історії лінгвістичних студій особливо помітними є праці М.З.
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Біболетової, Н.М. Гордієнко, Е.А. Генсицької, Г.В. Князевої, Н.О.
Пшеняннікової, В.М. Чиркової, А.С. Нипадимки, Т.М. Колодько, Н.І.
Сарновської, В.В. Сафонової, Ю.В. Маркобок, Дж. Лонерган, Т. Марча, С.
Берардо тощо.
Виклад основного матеріалу. Соціокультурна компетенція (надалі – СКК) –
це вміння використовувати одночасно сукупність загальнокультурних,
лінгвокраїнознавчих, соціолінгвістичних та культурознавчих компонентів задля
досягнення міжкультурного порозуміння між окремими особами чи групами
представників різних суспільств через мовні та немовні засоби в рамках
соціокультурної картини однієї зі сторін комунікації [1].
Набуття соціокультурної компетенції студентами, які вивчають іноземну
мову, має на меті ознайомлення, сприйняття та розуміння національно-культурної
своєрідності поведінки представників іншої культури, а також вміння
використовувати елементи соціокультурного контексту на практиці задля успішної
комунікації.
Оволодіння соціокультурною компетенцією повинно відбуватися комплексно,
адже усі її елементи взаємопов’язані явища соціального та культурного аспектів.
Під соціальним аспектом ми розуміємо набуття знань про прийняті правила
спілкування у державі, мова якої вивчається, а під культурним – розуміння реалій,
розповсюджених на всю територію країни [2, c. 98]. Тому соціокультурна
компетенція є інтегральною складовою під час вивчення іноземної мови.
Постає питання, яким чином можна найефективніше навчити студентів
іноземної мови, одночасно сформувавши соціокультурну компетенцію? П.В.
Сисоєв справедливо віддає перевагу здійсненню процесу культурного
самовизначення особистості під час вивчення іноземної мови. Він зазначає, що
необхідно створити відповідні дидактико-методичні умови для студентів, щоб
кожен міг рефлексувати на свою власну культуру й на самого себе паралельно з
вивченням культурних особливостей інших країн [2, c. 103].
Пропонуємо розглянути запропоновану В. М. Чирковою теоретичну модель
формування соціокультурної компетенції. Дослідниця вбачає досягнення
формування СКК за допомогою базування навчання іноземної мови на чотирьох
принципах:
1.
Принцип комунікативності;
2.
Принцип професійного спрямування;
3.
Принцип інтегративності;
4.
Принцип мотивування [3].
Розглянемо кожен з принципів більш детально. Під принципом
комунікативності розуміється створення таких умов спілкування, які будуть
найбільш відповідати реальним, задля забезпечення успішного оволодіння
мовними навичками та вміннями.
Принцип професійної спрямованості дозволяє на практиці реалізувати схему
передачі професійної культури «Знати – Вміти – Творити – Хотіти» [3, c. 357],
тим самим формуючи готовність до майбутньої професійної діяльності.
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Принцип інтегративності наголошує на перенесенні студента у середу
вивчення інших предметів іноземною мовою. Знання, отримані в результаті
симбіозу вивчення іноземної мови разом з іншими предметами, носять не тільки
більш фундаментальний, а й прогресивний характер [3, c. 358]. Студент охоплює
нову інформацію одразу іноземною мовою, що збільшує не тільки лексичний
запас, а й вміння сприймати та розуміти невідому інформацію. Це сприяє
успішному формуванню СКК.
Навчання іноземної мови повинно базуватися на індивідуальному
мотивуванню кожного студента. Згідно з принципом мотивованості В.М.
Чиркової, аналіз та знання мотивів студентів відіграють велику роль, оскільки різні
мотиви мають різну спонукальну силу. Мотиваційна сфера особистості є
визначальним компонентом ефективності навчального процесу [3, c. 358]. Рівень
сформованості мотивації визначає успішність формування комунікативної
компетенції в цілому та соціокультурної компетенції зокрема. Неможливо
організувати процес іншомовної освіти без процесу зацікавлення студентів у
актуальності досліджуваного матеріалу.
У теоретичній моделі В. М. Чиркової було виділено чотири аспекти:
1. Пізнавальний аспект, що включає а) знання про країну досліджуваної
мови; б) знайомство з історичною, соціальною, економічною, політичною та
культурною сферами життя в іншій країні; в) руйнування стереотипів; г)
формування уявлень про особливості професійного спілкування мови, яка
вивчається.
2. Розвиваючий аспект спрямований на а) розвиток основних психічних
функцій та лінгвістичних здібностей, які є основоположними в процесі оволодіння
іноземною мовою; 2) розвиток комунікативних здібностей.
3. Виховний аспект включає виховання а) толерантності та шанобливого
ставлення до мови країни, що вивчається та її культури; б) морально-етичних норм
професійного спілкування; в) розвиток навичок самостійної роботи при оволодінні
базовими знаннями у поза аудиторних умовах.
4. Навчальний аспект спрямований на а) формування граматичних, лексичних
та фонетичних навичок; б) комплексне оволодіння всіма видами мовленнєвої
діяльності (аудіюванням, говорінням, письмом, читанням); в) оволодіння
основними мовними функціями спілкування в заданих ситуаціях (знайомство,
вітання, прощання, прохання тощо) [3, c. 359].
Теоретична модель В. П. Чиркової зазначає основні умови, яких необхідно
дотримуватися при організації процесу формування соціокультурної компетенції
студентів в процесі навчання іноземної мови. Ми пропонуємо розробку практичної
моделі формування соціокультурної компетенції, яка буде базуватися на
автентичних іншомовних матеріалах разом з залученням інформаційнокомунікаційних технологій.
Автентичні матеріали можуть спершу не бути призначеними для навчальних
цілей, проте їх можна використовувати в процесі навчання іноземної мови. Під
автентичними матеріалами ми розуміємо матеріали, взяті з першоджерела та
наповнені природними лексичними й граматичними конструкціями, де
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використовувані мовні засоби відповідають адекватній ситуативності та
вживаються автентично [4, c. 102].
І.М. Коломійчук наводить низку аргументів використовування автентичних
матеріалів на заняттях іноземної мови:
−
застосування штучних текстів, відірваних від реалій життя та які не
відповідають актуальній суспільній ситуації, може призвести до ускладнення
розуміння інформації;
−
оброблений чи перероблений матеріал втрачає самобутність
іншомовного тексту, в якому повинні відображатися характерні одиниці
комунікації, авторська індивідуальність, національна специфіка тощо;
−
автентичні матеріали стилістично та тематично різноманітні, що
викликає у студентів зацікавлення;
−
застосовані одиниці комунікації функціонально відповідають формі,
що притаманна носіям іноземної мови, й соціальному контексту;
−
автентичність поданих матеріалів мотивує студентів та пришвидшує
оволодіння соціокультурною компетенцією [4, c. 103].
Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021
рока, одним з найважливіших плюсів використання автентичних матеріалів є їхній
вплив на успішне формування міжнародного партнерства, особливо у сфері
освіти, задля забезпечення інтеграції національної системи освіти в міжнародний
простів [5].
Генсицька Е. А. розглядає досягнення соціокультурної компетенції студентів
комплексно, через оволодіння одночасно мовленнєвою, мовною, компенсаторною
та навчально-пізнавальною компетенцією:
1. Мовленнєва компетенція проявляється в умінні студента діалогічного та
монологічного мовлення, аудіювання, читання та писемного мовлення [6, c. 3].
Для формування даної компетенції необхідно застосовувати наступні засоби
навчання: а) підручник як основний матеріал для навчання; б) книга для додатково
(поза аудиторного) читання, що сприяє досягненню практичної, виховної, освітньої
та розвиваючої цілей [7, c. 95]; в) навчальні посібники для індивідуальної та
самостійної роботи учнів; г) аудіо та відеозаписи, що є зразком для наслідування та
формують вміння сприймати й розуміти мову на слух; д) комп'ютерні програми для
забезпечення функціональної комп'ютерної грамотності студентів як форми
самостійного та дистанційного навчання.
2. Мовна компетенція включає знання з лексики та граматики, а також
володіння графікою і орфографією мови, що вивчається, за допомогою: а)робочого
зошиту, що допомагає засвоїти лексичний та граматичний матеріал в ході
виконання завдань до кожного уроку. Крім того, робочий зошит формує у студентів
самоконтроль, самокоррекцію та самооцінку [7, c. 97]; б) таблиць, схем,
роздаткового матеріалу та ілюстрацій для кращого запам’ятовування вивченого
матеріалу та накопичення одиниць мови.
3. Компенсаторна компетенція передбачає вміння виходити з положення
дефіциту мовних засобів задля отримання та передачі інформації. Даний вид
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компетенції розвивається такими засобами як: а) підручник; б) Інтернет; в)
перебування в країні, мова якої вивчається.
4. Навчально-пізнавальна компетенція передбачає оволодіння
загальними навчальними вміннями, формування уміння самостійного навчання. До
засобів, що розвивають навчально-пізнавальну компетенцію, відносять наступні:
а) різноманітні словники, де студент може знайти пояснення слів, поєднання їх з
іншими словами, приклади вживання; б) підручник; в) книга для читання; г)
навчальні посібники; д) комп'ютерні програми та Інтернет [6, c. 4].
Ми спостерігаємо деяку одноманітність використовуваних навчальних засобів
з опорою на застарілу систему освіти. Саме через це ми пропонуємо власну
практичну модель формування соціокультурної компетенції студентів (див. Рис. 1).
Не дивно, що все більше науковців відзначають велику значущість сучасних
технологій навчання. Гордієнко Н.М. стверджує, що ми стаємо свідками еволюції
методів навчання іноземної мови. Студентство сьогодення має можливість
зануритись у природнє мовне середовище, хоч і у віртуальному інформаційному
просторі, за допомогою інтернет-ресурсів та останніх комунікаційних технологій
[8, c. 2].
З метою формування соціокультурної компетенції, ми пропонуємо кожне
заняття зробити мультимедійним та розділити автентичні матеріали на наступні
три головні блоки: аудіозаписи, відеозаписи та текстові матеріали.
До аудіозаписів відносяться наступні ресурси:
1. Пісні на мові, яка вивчається. Їх можна в свою чергу розподілити на дві
групи – фольклорні та сучасні.
Усі люди полюбляють слухати музику, для більшості – це невід’ємна
частина життя. Коли викладач інтегрує та застосовує елементи пісень на заняттях,
це позитивно впливає на ряд чинників. По-перше, пісні формують сприятливу та
дружню атмосферу навчання. Між викладачем й студентами з’являється додаткова
спільна річ, яка позитивно впливає на вивчення іноземної мови. По-друге, у
студентства збільшується інтерес до іноземної культури, адже музика є
інтегральною частиною культури та мистецтва нації, відображає її національну
душу. Важливо впроваджувати як народну (фольклорну), так і сучасну музику, що
допоможе сформувати цілісну картину музикального мистецтва іншої країни.
2. Подкастинг (від англ. – podcast) представляє собою ряд цифрових
медіа-файлів у Інтернет-мережі або на персональному комп’ютері. Найчастіше
його можна зустріти як додаток до підручників з вивчення іноземної мови у вигляді
CD або DVD-дисків.
Задача викладача в даній ситуації поширити подкасти серед студентів (через
електрону пошту, або на флешку індивідуально) для самостійного опрацювання.
Подкасти виконують водночас декілька функцій. Студент має можливість
сприймати природнє мовлення представників іншої культури, переймати манеру
говоріння, слідкувати за використовування лексичних та граматичних конструкцій
– усе це допомагає покращити запам’ятовування та відтворення вивченого
матеріалу.
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Згідно з Г.В. Князевою, навчання іноземної мови за допомогою мультимедіа
технологій забезпечує подання матеріалу з впливом одразу на декілька органів
чуття, що збільшує засвоєння нового матеріалу майже на 75% [9, с. 14].
Дж. Лонерган підрозділяє відео матеріали на наступні три групи: 1)
розважальні програми (шоу, відео-кліпи тощо); 2) програми, що базуються на
фактичній інформації (документальне відео, теледискусії, ток-шоу тощо); 3)
короткі програми (новини, прогноз погоди, рекламні оголошення тощо) [10].
Ми пропонуємо розподілити відеозаписи на наступні категорії:
1. Навчально-освітні відеозаписи, до яких входить блок записів,
спрямованих на надання нової інформації (вивчення суто граматики та лексики,
вивчення фактів з історії та культури країни, мова якої вивчається тощо).
Повторення лексики та розширення словникового запасу – головна задача
відеоматеріалів [11, с. 3]. Наприклад, велику кількість навчальних відео можна
віднайти на освітній платформі Coursera.
2. Фільми іноземною мовою: документальні та художні, мультфільми та
серіали. Дана категорія дуже важлива до заохочування. Потрібно правильно
інтегрувати її в процес навчання, щоб не перетворити його на суто «розважальний
перегляд фільмів».
Викладач має перед собою дві задачі. Перша полягає у підборі відповідних
фільмів, що будуть переплітатися з темою практичного курсу іноземної мови, й
водночас будуть складати предмет інтересу для студентів та мати у підґрунті
соціально-історичний фон. Зміст другої задачі – мотивування студентів до
самостійного перегляду фільмів іноземною мовою. Таким чином, відбудеться
пришвидшення процесу формування соціокультурної компетенції.
Блок текстових матеріалів представлений наступним рядом:
1. Довідники як паперові, так і цифрові. Перевага сучасних цифрових
довідників полягає у відтворенні найактуальнішої інформації. Інтернет-довідники
постійно оновлюються, що дозволяє віднайти відповіді на усі питання студентів
самостійно.
2. Медіа-публікації. Інтернет-мережа переповнена медіа-публікаціями,
сюди можна віднести новини, пости у блогах на усі тематики, наукові дослідження
тощо. Нипадимка А.С та Сарновська Н.І. стверджують, що особливу
зацікавленість у студентів викликає використання автентичних наукових, науковопопулярних і політичних матеріалів [12, с. 85]. Перевага медіа-публікацій в тому,
що застосуються актуальні лексичні одиниці та граматичні конструкції. При
застосування на заняттях текстів з останніх передових джерел інформації, можна
досягти ефекту «крокування з часом», що сприятливо відобразиться на знаннях
студентів та міжнародній соціокультурній компетенції.
3. Художня література. Ми виокремили суто художню літературу, адже
саме в ній проглядається соціальний та історичний контексти іноземної культури,
мова якої вивчається. Згідно з думкою Ю.В. Маркобок, тексти художніх творів є
головним джерелом екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації та вважаються
найважливішим способом залучення студентів до культури країни [13, с. 138].
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Рис. 1. Практична модель формування соціокультурної компетенції
на основі автентичних матеріалів
Після інтеграції зазначений автентичних матеріалів, пропонуємо перейти до
наступної моделі застосування здобутих навичок соціокультурної компетенції.
Під час навчання іноземної мови, дуже важливо не обмежуватися виключно
аудиторними стінами. Викладач повинен вмотивувати студентів до застосування
здобутих навичок в умовах реального життя. Нажаль, багато студентів вбачають в
цьому проблему теперішньої системи навчання іноземної мови, адже більшість
студентів, по закінченню курсу, виходять з комплексами (набутими) та
незламаним бар’єром мовлення.
В нашій моделі можна побачити три зони застосування соціокультурних
навичок іноземної мови: соціальні мережі, освітні платформи та міжнародні
програми.
Це нібито шлях до подолання мовленнєвого «бар’єру» та «страху», який
студенти мають у говорінні іноземною мовою. Спочатку викладач має заохотити
студентів спілкуватися у соціальних мережах іноземною мовою. Наприклад, в
якості першого рівню, спілкування іноземною мовою між собою у соціальній
групі. Другий рівень – знаходження студентами іноземних друзів по листуванню в
соціальних мережах. Таким чином, відбудеться перший «печатний» контакт та
комунікація двох культур.
Наступний крок – у мотивуванні студентів користуватися освітніми
платформами (Coursera, FutureLearn, edX тощо) для додаткового навчання. Крім
того, що вони зможуть здобувати знання з інших сфер одразу іноземною мовою, у
студентів буде можливість спілкуватися з однодумцями та краще запам’ятовувати
матеріал.
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Рис. 2. Модель застосування здобутих навичок
соціокультурної компетенції студентами
Третій крок – безпосередня участь студентів у міжнародних програмах,
молодіжних обмінах, тренінгах, форумах тощо. Викладач має постійно надавати
інформацію про актуальні міжнародні можливості та стати зразком для
наслідування. Наприклад, актуальними каналами в соціальній мережі Telegram є
наступні: @Mozhlyvosti, @studwaydiem, @sumdu_ua, @unistudy_ua,
@ifsk_international тощо.
Знаходити інформацію про міжнародні проекти можна також на наступних
сайтах: unistudy.org.ua, grantist.com, diem.studway.com.ua.
Молодіжні міжнародні проекти є гарною нагодою для студентів, щоб
скористатися та спробувати власні сили в безпосередній комунікації з
представниками інших культур. Однією з особливостей міжнародних програм є
присутність представників різних національностей на одній локації, що сприяє
формуванню соціокультурної компетенції та поточних лінгвістичних умінь.
Висновки. Таким чином, розроблений комплексний підхід до навчання
студентів іноземної мови з інтеграцією інформаційно-комунікаційних та медіа
технологій допомагає сформувати соціокультурну компетенцію та застосовувати її
на практиці у реальному житті, що впливає на покращення міжнародних
стосунків різних держав та їхніх громадян. За допомогою соціокультурного
навчання у студентів формується толерантне ставлення до інших культур,
прийняття традицій та національних цінностей інших держав. Усе це сприяє
утворенню позитивного ставлення до мультикультурності та зацікавленості
студентів у вивченні іноземної мови.

52

Список використаних джерел
1. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам : дис. д-ра
пед. наук : 13.00.02 / Сафонова Виктория Викторовна. – Москва : Высшая школа,
1991. – 311 с.
2. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование в XXI веке / П.В. Сысоев //
Журнал : Язык и культура. Секция : Народное образование. Педагогика. – 2009. – С.
96–110.
3. Чиркова В.М. Теоретическая модель формирования социокультурной компетенции / В.
М. Чиркова // Журнал : Вестник Костромского государственного университета. Секция
: Народное образование. Педагогика. – № 4. – 2008. – С. 356–360.
4. Коломійчук І.М. Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення
соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови / І.М. Коломійчук //
Журнал : Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія.
Педагогічні науки. – 2017. – № 1 (13) – С. 102–105.
5. Указ Президента України. Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/344/2013. – (25.06.2013).
6. Генсицкая Э.А. Роль социокультурной компетенции в овладении иностранным языком /
Э.А. Генсицкая // Журнал: Вестник науки и образования. Секция : Народное
образование. Педагогика. – 2014. – С. 1–6.
7. Биболетова М.З. Мультимедийные средства как компонент УМК для средней школы /
М.З. Биболетова // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 95–98.
8. Гордієнко Н.М. Особливості формування соціокультурної компетенції у студентів
немовних спеціальностей за допомогою сучасних інформаційних технологій / Н.М.
Гордієнко // Журнал : Філологічні науки. Секція : Методика викладання мови і
літератури. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут». – 2013. – С. 1–3.
9. Князева Г.В. Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях
/ Г.В. Князева // Журнал : Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.
Секция : Народное образование. Педагогика. – 2010. – № 16. – С. 1–18.
10. Lonergan, J. Video in Language Teaching / J. Lonergan. — Cambridge: Cambridge
University Press, 1984.
11. Пшеняннікова Н.О. Використання відеофільмів на уроках англійської мови / Н. О.
Пшеняннікова // Журнал : Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 1–9.
12. Нипадимка А.С., Сарновська Н.І. Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам
майбутніх фахівців-міжнародників / А.С. Нипадимка, Н.І. Сарновська // Журнал :
Молодий вчений. – № 4.1 (31.1). – 2016. – С. 84–87.
13. Маркобок Ю.В. Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної
та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови / Ю.В.
Маркобок // Журнал : Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1 (45). – Частина І. –
С. 137–144.

53

В.В. Рубаха, Д.М. Прохорук,
студентки Луцького педагогічного коледжу
науковий керівник: Н.В. Кардашук,
викладач Луцького педагогічного коледжу

ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
ЕКРАННИХ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ
Сучасна освіта спрямована на підвищення якості навчання, тому щоб
підвищити рівень засвоєння матеріалу на уроках природознавства необхідно
використовувати різноманітні засоби наочності. Вони, як показала практика, істотно
підвищують ефективність навчання, зосереджують увагу учнів на найважливішому,
найсуттєвішому, допомагають учням глибше й повніше засвоювати знання,
виявляти зв’язок між науковими знаннями й життєвою практикою, сприяють
становленню активної, суб’єктивної позиції в навчальній діяльності, стимулюють
розвиток мотиваційної сфери молодшого школяра. Засвоєння навчальної інформації
починається з її сприйняття. Саме в цьому велику роль відіграють засоби наочності.
При безпосередньому впливі наочного матеріалу на органи чуттів у свідомості
дитини виникає образ сприйняття. В його створенні беруть участь не тільки відчуття,
але й пам’ять, мислення, досвід. Учень не просто споглядає, а активно діє.
Використання засобів наочності з метою засвоєння сутності явищ, які вивчаються –
один з найважливіших шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Можна
вважати, що це головне завдання наочності в навчанні. При цьому необхідно, щоб
зміст інформації можна було наочно подати; щоб у розпорядженні вчителя були
необхідні наочні посібники, щоб засоби унаочнення були доступні школярам за їх
віковими особливостями чи рівнем підготовки. Особливо важливим джерелом
чуттєвого досвіду майже на всіх уроках є актуалізація емоційних спостережень дітей.
Сьогодні перед початковою школою стоїть завдання не лише домогтися, щоб діти
засвоїли природничі знання, а й могли вільно оперувати ними, застосовувати ці
знання для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення та
поглиблення свого пізнавального досвіду [1, с. 43].
Звертаючись до вчителів, К.Д. Ушинський писав: «Педагог, який бажає щонебудь міцно закарбувати в дитячій пам’яті, повинен потурбуватись про те, щоб
якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, почуття мускульних рухів і, навіть,
якщо можливо, нюх і смак взяли участь в акті запам'ятовування». У цих словах
видатний педагог ще раз підкреслює, що навчати дітей без реалізації принципу
наочності неможливо, а точніше сказати, недоцільно.
Наочні посібники – це моделі реальних процесів або видозмінені предмети чи
умови їх буття, які використовуються для розв’язування учбових задач в якості
засобу, а не мети пізнання. Не сам наочний посібник є головним у структурі процесу
пізнання, а чуттєвий образ, сформований за його допомогою. Вдало підібрані наочні
посібники на уроках природознавства сприяють розвитку в учнів початкових класів
уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати. Увага молодших школярів
залучається яскравим, образним, наочним матеріалом, живим і емоційним викладом.
54

Дитина звертає увагу на те, збуджує її почуття, інтерес. Усе, пов’язане з наочністю,
яскравістю вражень, викликає сильні почуття й запам'ятовується легко й надовго [1,
с. 44]
Успіх застосування наочних посібників залежить насамперед від їх
обґрунтованого вибору у кожній конкретній ситуації. Вибір визначається:
а) змістом і обсягом елемента кожної логічно завершеної частини змісту
навчального предмета;
б) конкретними дидактичними задачами, які розв’язуються на кожному етапі
процесу навчання;
в) рівнем опорних знань, умінь і навичок;
г) об’єктивними умовами (пора року, місцеві умови тощо), в яких реалізується
процес навчання.
Якщо засоби наочності виступають джерелом знань і діти самостійно
здобувають знання, працюючи з об’єктом чи його матеріалізованою формою, то
слово учителя спонукає до виконання необхідних дій із засобами наочності та до
повідомлення учнями результатів своїх дій. Коли інформація надходить від учителя,
засоби наочності застосовуються для ілюстрації, конкретизації або підтвердження
окремих положень розповіді, їх пояснення. Із засобами наочності організовується
фронтальна, групова (парами) та індивідуальна діяльність школярів. Під час
фронтальної роботи засіб наочності демонструється перед класом. Важливо, щоб він
мав такі розміри, які дозволяли б кожному учневі добре його бачити, був добре
освітлений, щоб можна було розрізняти його частини, колір, мав естетичний вигляд.
Парами або індивідуально діти працюють із роздавальним матеріалом: гербарними
зразками, невеличкими колекціями, картками, фотографіями, малюнками.
Зображені об’єкти повинні бути чіткі і відповідних розмірів. Засоби наочності на
уроках не слід перетворювати у самоціль. Вони повинні сприяти ефективному
навчанню молодших школярів, бо невміло використані засоби наочності негативно
впливають і відволікають дітей від цілеспрямованої роботи.
Серед наочних методів навчання поширеним є метод демонстрації, тобто показ
конкретних об’єктів, явищ, процесів у їх натуральному вигляді або в зображенні.
Демонстрація застосовується на уроках з усіх предметів в усіх класах. Засоби
наочності на уроках не слід перетворювати у самоціль. Вони повинні сприяти
ефективному навчанню молодших школярів, бо невміло використані засоби
наочності негативно впливають і відволікають дітей від цілеспрямованої роботи.
Як різновид методу демонстрації у школі використовуються екранні засоби
навчання, а саме: діафільми, діапозитиви, кінофільми [5].
Певну перевагу мають діафільми, оскільки учитель може сам регулювати час
експозиції кадру, деякі кадри пропустити, повернутися до минулих кадрів тощо.
Діафільми складаються із чорно-білих або кольорових позитивних фотографічних
зображень, розміщених у логічній послідовності на плівці. Вони використовуються
тоді, коли явище вимагає тривалого вивчення і потребує показу його динаміки.
Діафільми використовуються на різних етапах уроку, факультативу, предметного
гуртка, навчальної конференції, навчальної екскурсії тощо. Активізації пізнавальної
діяльності учнів, поліпшенню їхньої якості знань вони сприяють тоді, коли
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поєднуються зі словом вчителя (коли оголошується мета перегляду, виділяється
головне, ставляться проблемні питання чи завдання, складається план, даються
завдання переказу).
Діапозитиви – це фотографічні чорно-білі або кольорові зображення на плівці
або склі. Діапозитиви може виготовити й сам учитель, коли необхідно спроектувати
на екран непрозорі плоскі об’єкти – схеми, ескізи, графіки, діаграми, таблиці,
рукописні чи друковані тексти, фотографії, цифровий матеріал тощо.
Широко використовують навчальні кінофільми. Велике методичне значення їх
полягає в тому, що вони не тільки дають натуральне зображення предметів і явищ, а
й показують їх у русі. За допомогою кінофільму діти дістають реальне уявлення про
предмети і явища, яких вони не можуть спостерігати безпосередньо.
Демонструванням кінофільму забезпечується ознайомлення з найскладнішими
технологічними процесами, що відбуваються в природі за дуже короткий час.
Навчальні кінофільми унаочнюють взаємозв'язок рослин і тварин з навколишньою
природою і між собою [3].
Також дедалі ширше використовують навчальні телевізійні передачі.
Телефільм, як і кінофільм, дає змогу знайомити дітей з процесами або явищами, які
важко або зовсім неможливо спостерігати. Ефективність від навчальної
телепередачі залежить від уміння вчителя зробити її такою, щоб вона була
складовою частиною уроку, відповідала його темі, доповнювала зміст уроку.
Працюючи з екранними посібниками, в школі треба дотримуватися певних
вимог:
1.
Чіткості зображення.
2.
Встановленої тривалості часу демонстрування.
3.
Відстань від екрана повинна становити не менше 2, якщо діагональ 35–
47см; 3–5 м, якщо діагональ 50–61 см.
4.
Молодшим школярам можна проводити біля екрана не більше 1 години
в день.
5.
Встановлюють телевізор на рівні очей людини, тобто на висоті 80–90
см від підлоги.
6.
Таким чином, проведений науковий пошук доводить, що використання
екранних наочних посібників підвищує ефективність навчання, а також спонукає
дітей до навчання. А знання вимог щодо їх використання допоможе уникнути
недоліків та помилок.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
З поширенням цифрових технологій, навчання приймає форми
безперервного, індивідуально-орієнтованого, гнучкого і динамічного процесу. В
Україні приділяється особлива увага розвитку високотехнологічних освітніх
компетенцій і навичок за допомогою використання сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій (ІКТ).
Невід’ємною частиною сучасної освіти є активне впровадження
комп’ютерних технологій в навчальний процес, що роблять істотний вплив на
підвищення якості підготовки студентів.
Необхідною умовою ефективного й успішного функціонування людини в
інформаційному суспільстві є формування інформаційної культури. Її основу
складають знання про інформаційне середовище, закони його функціонування,
вміння і навички орієнтуватися в інформаційних потоках, виділяти та фільтрувати
інформацію, швидко обробляти і використовувати її для прийняття
аргументованих рішень.
Актуальність полягає в тому, що в даний час в рамках реалізації Закону
України «Про Національну програму інформатизації» від 13.09.2001 р. № 74/98ВР [1] та постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153
«Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті та науці» на 2006-2010 роки» [2] активно здійснюється
впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Виступаючи на
«Всесвітньому форумі з освіти 2012 р.», Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина
Бокова відмітила, що «технології повинні служити потужним інструментом для
освіти - при цьому вони мають бути грамотно вбудовані в учбовий процес і
супроводжуватися новими моделями навчання. Для здійснення цього багатьом
країнам потрібно перехід до більш інтерактивного і проектного процесу навчання
з використанням інновацій і технологічних рішень» [3, с. 11]. Це стосується і
нашої держави.
Актуальні сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційнотехнологічні зміни висувають нові вимоги до підготовки майбутнього педагога
професійного навчання, що потребує створення й застосування нових освітніх
систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів навчання. Виникає
необхідність у створенні сучасної моделі підготовки майбутнього педагога.
В законі «Про Національну доктрину розвитку освіти» говориться, що
пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно57

комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це досягається
шляхом:
- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на
задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників
навчально-виховного процесу;
- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному
процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з
традиційними засобами;
- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів
складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних
підручників;
- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому
науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних
стратегій досягнення цілей освіти.
Держава підтримує процес інформатизації освіти, застосування
інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти; сприяє забезпеченню
закладів вищої освіти комп'ютерами, сучасними засобами навчання, створенню
глобальних інформаційно-освітніх мереж; забезпечує розвиток всеохоплюючої
системи моніторингу якості освіти всіх рівнів [4, с. 11–12].
Підготовка майбутніх педагогічних фахівців, їх професійне вдосконалення важлива умова модернізації освіти. Для підтримки педагогічних фахівців і
підвищення їх відповідальності за якість професійної освіти держава забезпечує:
розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності
педагогічних працівників; прогнозування та задоволення потреб суспільства у
зазначених фахівцях; розвиток конкурентоспроможної системи навчальних
закладів, розроблення та запровадження державних стандартів педагогічної
освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і державних стандартів педагогічної
освіти; оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними
технологіями. Держава забезпечує умови для підвищення престижу та
соціального статусу майбутніх педагогів.
Освіта, здобута в Україні, повинна стати конкурентоспроможною в
європейському та світовому освітньому просторі, а майбутній фахівець
професійного навчання – захищеним і мобільним на ринку праці. Реалізація
Національної доктрини забезпечить перехід до нового типу гуманістичноінноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального,
культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) докорінно
повинно змінити роль і місце майбутнього педагога професійного навчання в
навчальному процесі, сприятиме реалізації індивідуального підходу в навчанні
Інформатизація і комп’ютеризація освітньої галузі є одним з найскладніших і
найважливіших завдань держави.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING PRONUNCIATION IN ESL CLASSES
As is known, constantly broadening scientific, cultural and business contacts
lead to the need for foreign language knowledge as an important component of interpersonal communication. English language teaching is incomplete without taking into consideration the phonetic aspect of this process. Since intelligible pronunciation is
an essential component of communicative competence [1, p. 133], needed for the correct sender’s generation and recipient’s perception of the utterance meaning [2]
teaching pronunciation is very difficult and relevant task.
Thus, the aim of this work is to study modern trends, exercises and activities
which can be used for improvement of learners’ pronunciation skills.
It is worth mentioning that one of important questions which should be taken into account is what pronunciation to teach. The term Received Pronunciation refers to
the type of English pronunciation adopted by the BBC for its announcers as the best
model accent and is used by many educated people in England [1, p. 139]. However,
not all people in England use RP.
According to J. Scrivener, among the most effective means of teaching pronunciation are modeling new words in context (when a teacher says a word in the context of
a typical short phrase or sentence and allows students to repeat it and gives feedback), recognizing the feeling (e.g. writes up a number of “moods” and reads out
these words adapting intonation and stress to transmit the feeling), using dialogues
(not just reading the dialogue silently but getting students to spend time thinking
about how to pronounce them), shadow reading (when a teacher and students are
reading out the text loud at the same time which is effective if it’s done more than
once and students have a chance to improve), voice setting (this approach is based on
the idea that, rather than work on small details of pronunciation (such as phonemes
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stress etc.), it might be better to start with the larger holistic picture – the general
“settings” of the voice) [3, p. 284–285].
Although focusing on meaning and form, and letting pronunciation be figured
out by students themselves, it is exactly the problem with pronunciation which causes
misunderstandings. Thus, ESL teachers have to include pronunciation into teaching
process on a regular basis in order to avoid these problems because it affects the
learners’ ability to produce and understand information correctly and communicate
successfully.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ
Сьогодні в Україні ситуацію на ринку освітніх послуг в будь-якому регіоні
важко назвати задовільною, що обумовлено більшою мірою складною
демографічною та економічною ситуацією. У сфері вищої школи існує очевидна
проблема перевищення кількості місць у ВНЗ над кількістю абітурієнтів, тому
виші щосили прагнуть заохотити до вступу вчорашніх школярів саме до свого
навчального закладу [2].
Для дослідження даної теми, було обрано Сумський регіон, задля
забезпечення ефективного функціонування ринку освітніх послуг області, також
необхідним є його комплексне дослідження [1].
Дані для обрахунку взяті з офіційного сайту головного управління статистики
у Сумській області та таблиці (табл. 1).
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Таблиця 1. Вихідні дані динаміки та структури реалізації освітніх послуг в Сумській області
2015
2016
2017
Початкова освіта

4,6

5,1

5,6

5,2

8,9

6,4

Загальна
середня освіта
Вища освіта
Інші види
діяльності у сфері
освіти
∑

5,9

6,5

8,3

7,6

11,8

8,5

73,1
6,5

81,2
7,2

85,2
9,1

78,8
8,4

105,7
12,4

76,1
8,9

90,1

100

108,1

100

138,8

100

Оцінюючи вихідні данні по графіку динаміки та структури реалізації освітніх
послуг в Сумській області на 2018 рік ми бачимо що найбільшої реалізації щодо
освіти досягнуто у 2018 році, проте у 2015 році спостерігається найменший
показник.

Рис. 1. Графічне відображення динаміки та структури реалізації освітніх послуг
в Сумській області на 2018 році

Було здійснено прогноз динаміки освітніх послуг на наступний рік
використовуючи побудову трендової моделі. Це дає змогу освіті спланувати
реалізацію освітніх послуг для її ефективної роботи. Трендову модель було
побудовано за допомогою засобів Excel (Рис. 2).
На рис. 2 показано графічне відображення поліномінальної лінії тренду, яка
найкраще описує сукупність даних по освітнім послугам. У поданому прикладі лінія
описує стабільне зростання надання освітніх послуг протягом 4 років. Слід звернути
увагу , що R – квадрат дорівнює 0,9872, тобто близьке до одиниці, що свідчить про
високу ступінь співпадіння лінії з даними.
Адекватність трендових моделей можна оцінити за допомоги розрахованих
моделей, коефіцієнтів кореляції та апроксимації.
Коефіцієнт кореляції ( ) використовується для встановлення щільності зв’язку
між фактичною та результативною ознаками. Також можна розрахувати коефіцієнт
кореляції між фактичними та теоретичними значеннями результативної ознаки.
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Рис. 2. Графічне відображення поліномінальної лінії тренду

Коефіцієнт кореляції змінюється в межах від -1 до +1. За даними показників
близьких до
, можна говорити про зв’язок між факторною та результативною
ознаками, значення показника близьке до 0, свідчить про відсутність зв’язку [3].
Таблиця 2. Параметри і статистичні характеристики рішень трендових моделей
Критерії адекватності
Коефіцієнт
Коефіцієнт
достовірності
Лінія тренду
Вигляд рівняння
кореляції
апроксимації
( )
(
0,993579
0,9872
Лінійна (пряма)
Логарифмічна
Поліномінальна
Степенева

0,970927

0,9427

0,99363

0,9873

0,982853

0,966

0,991766

Експоненціальна

0,9836

Показники кореляції та апроксимації у нашому випадку (див. табл. 2), мають
не надто високі значення. Це можна пояснити присутність сезонності в
емпіричних даних. Аналізуючи зазначення коефіцієнтів кореляції та апроксимації
різних моделей, доходимо до висновку, що доцільно відібрати поліномінальну
трендову модель, що описується рівнянням виду:
,
Оскільки коефіцієнти кореляції та апроксимації для цієї моделі мають
найбільші значення відповідно 0,99363 та 0,9873. Отримана оцінка є адекватною,
про що свідчить близький до одиниці коефіцієнт.
Отже, отримані прогнозні показники створюють передумови для здійснення
на варіантній основі аналізу можливих перспектив розвитку ринку освітніх послуг
регіону та вибору тих управлінських рішень, які дадуть змогу інтенсифікувати
процес обслуговування населення.
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РОЛЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ СТАРШОКЛАСНИКА
ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ
Професійна орієнтація молоді набуває дедалі більшого значення в процесі
відтворення трудових ресурсів України. Загальновідомо, що людина почувається
успішною й упевненою в житті, досягає найвищого професійного рівня, якщо
отримує задоволення від роботи і може реалізувати в ній свій творчий і
особистісний потенціал. Тому, вкрай необхідною є реалізація системи послідовної
та цілеспрямованої допомоги в професійному самовизначенні особистості. На всіх
етапах підготовки до мотивованого професійного вибору найважливіше значення
має формування професійних інтересів, підвищення інформованості про світ
професій і на цій основі – усвідомлення власних уподобань.
Ще з школи кожний учень починає знайомитися з різними професіями на
різних уроках, адже школа є не лише місцем для навчання та отримання певних
знань, що безпосередньо є дуже важливим для кожного, але й одним головним
завданням школи є підготувати молодь до самостійного життя. Адже набуті за
шкільною партою знання, вміння і навики мають допомогти людині знайти своє
місце в житті, самовизначитись, реалізуватись та збагатити творчий потенціал
нашої країни. Особливо актуально це питання стоїть останнім часом, коли більша
частина випускників шкіл після закінчення одного навчального закладу вступає до
іншого, часто протилежного за профілем, отримує дві (або більше)
спеціальностей та не може працевлаштуватися за дипломом. Ось тоді ми згадуємо
про необхідність профорієнтаційної роботи в школі і шкодуємо витрачені на
навчання роки та кошти.
Професійна орієнтація являє собою систему соціально-економічних та
методико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного,
63

мобільного і свідомого професійного самовизначення та трудового становлення
особистості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і
кон’юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації в професійній діяльності
[2].
Отже, розглянемо систему професійної орієнтації як цілеспрямованої
діяльності підготовки молоді до обґрунтованого вибору професії у відповідності з
особистими нахилами, інтересами, здібностями і одночасно з суспільними
потребами в кадрах різних професій і різного рівня кваліфікації.
В систему профорієнтаційної роботи входить: професійна освіта – метою
якої є повідомлення школярам певного кола даних про найбільш масові професії,
інформування їх про способи і умови оволодіння ними, пропаганда суспільного
значення тих професій, в яких має потреба суспільство; професійне виховання
яке здійснюється в процесі цілеспрямованого трудового навчання і суспільно
корисної праці; професійна активізація сприяє розвитку інтересів і нахилів
учнів в різних видах професійної діяльності; професійна психодіагностика
полягає у вивченні особистості школяра з метою профорієнтації; професійна
консультація метою має встановлення відповідності індивідуальних
психологічних і особистісних властивостей специфічним вимогам тієї чи іншої
професії; професійний відбір спрямований на вияв придатності людини до
конкретного виду праці та здобуття професії у відповідності з цим; професійна
адаптація – науково обґрунтована система заходів, що забезпечує входження,
оволодіння та досягнення особою професійної майстерності у конкретному виді
професійної діяльності на конкретному робочому місці [1].
Основні методи профорієнтації школярів:
1.
Інформаційний. До такого методу можна віднести професіограму,
представляє собою короткі описи різних професій. Однак важко назвати такий
метод успішним, адже він важко сприймається учнями і вимагає пошуку більш
компактного і захоплюючого опису.
2.
Реклама і агітація. Такий метод може бути успішним у тому випадку,
їли реклама буде досить привабливою для школярів, а інформація, надана в ній –
повністю достовірною. У такому випадку саме реклама може допомогти зародити
інтерес до певного вищого навчального закладу, показати реальну актуальність
даної професії, а також змусити учня зайнятися самоаналізом і саморозвитком з
метою вступити туди, куди він задумав.
3.
Екскурсії на підприємства. Це найбільш наочний спосіб
ознайомлення з майбутньою професією. Але навіть тут є свої нюанси: екскурсії
можуть бути ефективними лише за умови підбору дійсно кваліфікованого
екскурсовода або ведучого, який зможе пояснити дітям всі деталі і нюанси того чи
іншого виробництва.
4.
Довідкова література та пізнавальні лекції. Друге має більш сильний
вплив, ніж перше. Але література також повинна знаходитися в школі в достатній
кількості.
5.
Використання ЗМІ. Це може бути досить ефективним методом, але за
умови врахування специфіки засобів масової інформації.
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Важливу роль в здійсненні професійної орієнтації в школі належить
безпосередньо вчителю трудового навчання. Його загально-технічна
спрямованість дозволяє орієнтуватись в загальних закономірностях влаштування
та застосування технічних об’єктів, розуміти перспективи та шляхи технічного
прогресу в різних сферах виробництва. Одним із завдань змісту трудового
навчання визначеного за новою програмою є створення умов для професійного
самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних
здібностей, уподобань та інтересів учнів. Згідно цього вчитель повинен
здійснювати профорієнтаційну роботу для забезпечення змісту програми на
заняттях з трудового навчання.
Трудове навчання дає можливість вчителю ознайомити учнів з багатьма
професіями, виховати інтерес до них. Перед учителем праці стоїть завдання
організувати роботу так, щоб виник стійкий інтерес до вибору професії.
Зрозуміло, що практично кожен школяр знає про існування таких
розповсюджених професій, як токар, столяр, а також знає у деякій мірі специфіку
діяльності робітників цієї професії. Але одно діло просто знати, а інше – самому
виготовити виріб, який несе певну користь та ще й має привабливий зовнішній
вигляд. Виникаючі у підлітка почуття радості, гордості від виконаної роботи, від
того, що він зробив щось своїми руками потрібне собі або людям, ні з чим не
порівняти. Саме тому перед вчителем трудового навчання постає завдання
організувати роботу таким чином, щоб у кожного учня сформувалась впевненість
у собі, здатність та бажання виконувати той чи інший вид трудової діяльності з
урахуванням власних інтересів. У своїй роботі вчителю трудового навчання треба
використовувати такі форми й методи діяльності, які забезпечують найбільшу
активність і самостійність учнів в оволодінні знаннями й особливо трудовими
вміннями [4].
Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно також
враховувати принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання
своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з
вимогами, які пред'являють професія і спеціальність. Вся шкільна робота
повинна сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й
розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії,
професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої
трудової діяльності [3].
Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті та
суспільстві, вибір долі, подальшого шляху навчання і праці, що було і буде завжди
для більшості випускників загальноосвітніх шкіл головною проблемою. Проблема
в тому, що у суспільстві постійно зростає рівень вимог щодо професіоналізму та
фахової підготовки спеціалістів, адже життя вимагає від людини вміння
орієнтуватися в навколишньому світі, шукати інформацію, бути компетентним в
обраній справі, працювати в команді, приймати нестандартні рішення. Від
правильного вибору професії багато залежить, а саме наскільки людина зможе
реалізувати себе у різних сферах життєдіяльності, якими будуть її власні здобутки
та віддача суспільству. Тому вибір професії – точка, в якій схрещуються інтереси
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особистості та суспільства. Зважаючи на це, профорієнтаційна робота в школі
має враховувати з одного боку, природні здібності та схильності людини, з іншого
– тенденції розвитку суспільства, господарсько-економічної системи, які
потребують професійно мобільних кадрів, здатних організовувати і розвивати
свою справу, до конкурентної боротьби за робоче місце, до розвитку своєї
кваліфікації, а за потреби і до перекваліфікації.
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НАСТУПНІСТЬ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Школа не повинна вносити різкого перелому
в життя дитини. Нехай, ставши учнем,
дитина продовжує робити сьогодні те,
що робила вчора. Нехай нове появляється в житті
поступово і не збентежує лавиною переживань.
В.О. Сухомлинський
Анотація. У статті розкрито сутність поняття «наступність», умови наступності в роботі
дошкільної і початкової освіти. Розглянуто теоретичні аспекти проблеми наступності між
дошкільною та початковою освітою. Визначено основні напрями забезпечення цієї наступності
– зміст, форми і методи навчальної діяльності.
Ключові слова: заклад дошкільної освіти, початкова школа, наступність, взаємодія,
співпраця, базовий компонент, навчальна діяльність.

Постановка проблеми. Проблема наступності між дошкільною і початковою
ланками – одна із складних проблем освіти. Вона зумовлена необхідністю
створення умов для переходу дитини з дитячого садка в школу. Це – важливий
етап її життя, що пов’язаний не лише зі зміною середовища розвитку, а й з
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відповідними процесами самоусвідомлення, з новими проблемами, відкриттям у
собі нових можливостей тощо. Усе це можливе за умов дотримання принципу
наступності дошкільної та початкової освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «наступність у навчанні»
вперше отримало теоретичне обґрунтування в працях Е. Баллера, Г. Ісаєнка,
ставши згодом предметом багатьох досліджень у вітчизняній та зарубіжній
педагогіці. Її понятійний тезаурус найповніше представлено у працях К.
Абульханової-Славської, С. Батишева, В. Безрукової, А. Бєляєвої, А. Бушлі, Б.
Величковського, Ш. Ганеліна, С. Годника, М. Махмутова, В. Сластьоніна, В.
Тамаріна та ін.
Проблема наступності в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного і
молодшого шкільного віку досліджувалась багатьма педагогами та психологами.
Це Л. Артемова, О. Богданова, Л. Божович, З. Борисова, В. Кузь, А. Леушина, Г.
Люблінська, О. Проскура, С. Рубінштейн, О. Савченко, В. Сухомлинський, Є.
Тіхєєва, О. Усова та ін. У ряді дисертаційних досліджень висвітлено питання
наступності дошкільної та початкової освіти в межах того чи іншого навчального
предмета: математики (І. Попова, Р. Руга, П. Сагимбекова та ін.), рідної мови (Л.
Калмикова та ін.), природознавства (Т. Ковальчук, В. Лисенко, Д. Струннікова та
ін.), окремих напрямків виховання: трудового (Л. Дашковська), естетичного (А.
Ароніна), морального (О. Ткаченко).
Виклад основного матеріалу. Особливої актуальності сьогодні набула
проблема наступності між ланками освіти, а саме між закладом дошкільної освіти
і школою. Підготовка дітей до школи – одна з злободенних проблем сучасної
освіти.
Реалізацію принципу безперервності освіти треба починати із забезпечення
наступності між першими її сходинками – дошкільною і початковою ланками.
Тісна взаємодія дошкільного закладу і школи – основа успішного вирішення
проблеми наступності [2].
Наступність – врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла
до школи, опора на нього. Це забезпечує органічне, природне продовження
розвитку, навчання та виховання, започаткованих в дошкільному періоді життя
дитини. Наступність розглядають, як закономірність психічно-фізичного розвитку,
як умову реалізації безперервної освіти, як принцип навчання і виховання.
Наступність між дошкільними і шкільними ланками освіти не повинна
розглядатися тільки як підготовка дітей до навчання. У дошкільному віці
закладаються найважливіші риси майбутньої особистості. Необхідно прагнути до
організації єдиного розвиваючого світу – дошкільної та початкової освіти [1].
Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку (спілкування, гра:
рухова, пізнавальна, господарсько-побутова, художньо-естетична (ліплення,
малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, хореографічна,
театралізована) мають бути збережені і змістовно збагачені у молодшому
шкільному віці. Це дозволить здійснити поступовий перехід до навчання як нового
провідного виду діяльності у перший (адаптаційно-ігровий) період початкової
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освіти. Метою цієї діяльності поряд з іншими є розвиток різних видів активності
дитини, її творча самореалізація, формування нових компетентностей [6].
Реформування початкової освіти, створення Нової української школи не
може не торкнутися довкілля. Важливе місце у реформуванні системи освіти
займає проблема наступності між дошкільною та початковою освітою [1].
Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового
періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З
одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи
в дошкільному навчальному закладі на вимоги, які будуть пред'явлені дітям
в школі, а з іншого – на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками
рівень розвитку, на здобуті в дошкільному навчальному закладі та сім'ї знання,
навички і досвід дітей, на активне використання їх у навчально-виховному процесі
[3].
Забезпечення наступності та взаємодії між дошкільною та початковою
освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі закладу
дошкільної освіти і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної
системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і
молодших школярів [8].
Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є
спрямованість педагогічного процесу закладу дошкільної освіти і початкової
школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний
зв'язок програм, методів і форм навчання в закладі дошкільної освіти та початковій школі. Елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на
заняттях у дошкільних закладах, забезпечують успішність навчання в школі. А
шкільне навчання має забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення й
удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок [3].
Перехід дитини з дитячого садка у школу – важливий етап її життя. Це
перехід в інший культурний простір, в іншу вікову категорію і соціальну ситуацію
розвитку. Він безпосередньо пов’язаний не лише зі зміною середовища її
розвитку, а й з відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими
проблемами та відкриттям у собі нових можливостей [6].
Важливо, щоб під керівництвом досвідчених педагогів дитина змогла зробити
плавний, без стресовий перехід від ігрової діяльності до навчальної [7].
Із приходом до школи для малюка різко змінюється не лише місце
перебування і режим, а й саме наповнення навчального процесу, середовище,
харчування та ін. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на
новий життєвий щабель, іншим – вселяє ностальгію за звичним життям у
дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у
дошкільному закладі, в сім’ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і
школа – ланки єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у
школі – продовження того, чим вона займалася, що опановувала раніше. Не
менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі дитина на конкретних
реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу
наступності дошкільної та початкової освіти [3].
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Заклад дошкільної освіти та початкова школа – дві суміжних ланки в системі
освіти. Успіхи в шкільному навчанні багато в чому залежать від якості знань і
умінь, сформованих в дошкільному дитинстві, від рівня розвитку пізнавальних
інтересів і пізнавальної активності дитини. Але більшою мірою успішна адаптація
майбутнього першокласника залежить від сформованих особистісних якостей,
навичок конструктивного спілкування. Іншими словами, від розвинених
передумов соціалізації. Такі якості можливо сформувати тільки в умовах взаємодії
двох середовищ: дитячого шкільного та дитячого дошкільного. Тоді передача
соціального досвіду від дорослого до дитини тут буде не так важлива, як досвід
міжособистісної взаємодії школярів і дошкільнят [8].
Поєднання дошкільної і початкової освіти створює передумови для реалізації
індивідуальності кожного вихованця, що значно складніше зробити у
загальноосвітній школі [5].
У закладі дошкільної освіти важливо забезпечити зв’язок вихованців і
педагогів дитячого садка і школи. Для цього використовую екскурсії до школи,
відвідування уроків, спільні з першокласниками розваги, а молодших школярів
запрошую у дитячий садок для зустрічі з випускниками старшої групи. Побутує
також практика взаємовідвідування вихованцями дитячого садка і учнями
початкових класів свят у дошкільному закладі та початковій школі (свято знань,
посвята у школярі, свято букваря, свято випуску з дитячого садка) [4].
Важливу роль у забезпеченні наступності дошкільної і шкільної освіти
відіграє детальне вивчення уявлень батьків і педагогів один про одного, що
приведе їх до взаємодії та розробки спільних рекомендацій [5].
З метою виявлення рівня підготовки дітей до школи, було проведено
анкетування для батьків дітей старшої групи Залозецького дошкільного дитячого
закладу загального розвитку «Калина». В результаті ми отримали такі результати.
• 40% – дітей готові йти до школи. Позитивно ставиться до школи, старанні,
уважні, виявляють великий інтерес до самостійної навчальної роботи, громадські
доручення виконують охоче і сумлінно, посідають у групі сприятливе статусне
становище.
• 30% – дітей можуть йти до школи. Позитивно ставляться до школи.
Самостійно вирішують типові завдання, зосереджені і уважні на цікавих
завданнях, вказівок дорослого, дружить із багатьма однолітками.
• 30% – дітей негативно ставиться до школи, досить часті скарги на хворобу,
домінує пригніченість, спостерігається порушення дисципліни. Необхідний
постійний контроль, систематичні нагадування і спонукання з боку вихователів і
батьків. Громадські доручення виконує під наглядом без особливого бажання,
пасивний, близьких друзів немає [10].
Загальна готовність до школи виявляється в досягненні дитиною такого рівня
фізичного, розумового, етичного й естетичного розвитку, який створює необхідну
основу для її активного входження в нові умови шкільного навчання та свідомого
засвоєння навчального матеріалу. Спеціальна готовність до школи є важливим
доповненням загальної готовності. Вона визначається наявністю в дитини
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спеціальних навчальних компетентностей, необхідних для вивчення ряду
навчальних предметів, таких, наприклад, як математика або українська мова [9].
Важлива роль у підготовці дитини до школи відводиться сім’ї. Вона привчає
дитину до самообслуговування, до побутового та громадсько-корисної праці, до
дотримання чіткого режиму дня і дисципліни. У сім'ї майбутній школяр дізнається
про правила поведінки, які перетворюються у нього в моральні почуття і звички
[7].
Висновок. Отже, заклад дошкільної освіти і початкова школа тісно
взаємодіють між собою, доповнюють, виховують і навчають. Заклад дошкільної
освіти і початкова школа є суміжними ланками. Вихователь допомагає дитині
всебічно розвиватися, спілкуватися з дорослими і однолітками, пізнавати
навколишній світ та сприяти успішній адаптації дитини до школи. А вчительпочатківець вдосконалює ці всі знання, розвиває і навчає дітей, застосовуючи
ігрові методи навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПИСУ СИНАГОГИ АЛЬТ-НОЙ В КОНТЕКСТІ
БУКОВИНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ XX СТОЛІТТЯ
Культура релігійних громад іудеїв на території України є надбанням не тільки
єврейського, але і українського народу. Вона вимагає детального дослідження
саме як складова частина єдиного процесу розвитку нашої держави. Вивчення
української релігійності, яке наразі є актуальним в контексті відродження
національних традицій, не буде повним, грамотним і об’єктивним без дослідження
релігійної культури тих громад, які віддавна проживали на теренах України.
Духовним центром іудейських громад завжди були синагоги. Їх небагато
зберіглось в Україні, як і в Східній Європі в цілому, після Голокосту в роки Другої
світової війни. Тому дослідження особливостей нещодавно знайденого
фрескового розпису однієї з буковинських синагог дасть можливість зберегти для
нащадків унікальний зразок місцевої релігійної культури та в більшій мірі пізнати
розвиток релігійного життя в Україні. Чималу роль у становленні української
релігійної культури відіграло тривале і, здебільшого, трагічне існування на нашій
землі іудейської віри [1].
Починаючи з кінця XVIII ст. і до поч. ХХ ст. місцем порятунку євреїв від
гонінь у різних країнах стає Буковина. Саме ці землі багато в чому визначили
подальший розвиток єврейської європейської культури. Буковина до трагедії
другої світової війни стає умовно містком що з’єднав Західну та Східну Європу, а
м. Чернівці стає центром зустрічей різноманітних єврейських громад усієї Європи.
Тут євреї мали рівні права з представниками інших націй. Саме тут їхня культура
розквітла. Цей факт яскраво розкрито у статті газети Die Stimme (Голос), яку
видавали буковинці в Ізраїлі: «Якби Б-г створив нову повінь та шукав нового
Ноя, кому б він віддав роль збереження традицій старої Європи? Кого б він
помістив у ковчег? Француза, німця, англійця? Ні, бо вони можуть продовжити
традицію лише частково. Безумовно, Б-г обрав би чернівчанина!» [3].
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Та не тільки в Чернівцях селилися євреї, обираючи собі нову батьківщину. В
деяких населених пунктах єврейське населення складало 80%, а подекуди 90%
від усього населення. До таких населених пунктів можна віднести: Стороженець
(80% євреїв ), Вижниця (90%),Новоселиця (86%).
У міжвоєнний період Новоселиця було затишними єврейським містечком.
Тут діяло 3 синагоги, початкова єврейська школа Євреї не просто мали
можливість розвивати культуру, а мали надійне матеріальне забезпечення,
оскільки розвивали в краї різноманітні ремесла, лісову промисловість та торгівлю
[3].
До 2008 року дослідники вважали, що єдиною синагогою Південно-Східної
Європи, де повністю збереглися автентичні розписи, що пережили буремні події
ХХ ст. є Чернівецька синагога Бет-Тфіла Беньямін, що на вул. Лук’яна Кобилиці.
Але у 2008 р. у центрі міста Новоселиця у занедбаному приміщенні колишнього
Будинку піонерів під шаром вапна були знайдені фрески. Площа фресок складає
500 квадратних метрів, це абсолютний рекорд у Східній Європі. Загальна система
розписів схожа до розписів східно-європейських синагог XVIII ст. [4].
Стінопис синагоги в м. Новоселиця належить до традиції килимового
розпису, що набрала силу у ХVIII–XIX ст. на Прикарпатті і Галичині. На сьогодні
майже 95% пам’яток цієї традиції знищені в трагічних подіях ХХ століття. Тому
при будівництві нових сучасних синагог не використовують досвід цієї цікавої і
змістовно та художньо багатої, однак майже втраченої традиції [2].
Дослідження синагогальних розписів ускладнюється і тим, що в іудейських
священних текстах немає чіткої програми створення і тлумачення цих розписів.
Тому традиція синагогального стінопису формувалася «знизу», всередині
єврейських громад. А, отже, хоча і була натхненна текстами Тори та Талмуду,
однак більше залежала від епохи і регіону. Ця особливість чітко видна і в
досліджуваному нами феномені.
Ще одна цікава норма склалася історично саме в західно-українських
синагогах: щоб зберегти право власності на приміщення, євреї фіксували на
мурах синагог прізвища тих, хто долучився до їх спорудження та фінансування.
Тому стінопис новоселицької синагоги зберіг імена тих, для кого ця будівля була
справою життя [1].
Найбільшу увагу привертає розпис стелі, зокрема, плафону. Плафон займає
найбільшу площу розписів. Центральним елементом розпису на стелі є дві
шестикутні зірки, накладені одна на одну. До речі, такий прийом зустрічається
тільки у синагогах Північної Буковини. Таким чином, ми бачимо багатокутник з
12-ма вершинами. У дванадцятьох кутових сегментах художник зображує знаки
зодіаку. У середині гексограм зображено коло у вигляді квіткового вінка. Сам
вінок поділено на дванадцять медальйонів, у кожному поміщено зображення до
віршів Псалма. У самому центрі плафона зображено квітковий букет, навколо
якого на тлі блакитного неба літають пташки. Ці мотиви взяті художником з
Псалма 150, це сюжетний фрагмент символізує життя, а вишукано оздоблений
букет – самого Всевишнього [2].
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По кутах плафона художник помістив зображення чотирьох тварин що,
згідно тексту ПіркейАвот (5:23), уособлюють істинне благочестя. Нажаль,
сьогодні ми можемо бачити лише лева і леопарда – досить дивного, смугастого,
мов тигр, а зображення оленя і орла закрите пізнішими перебудовами [2].
Під час дослідження сюжетів фресок цієї синагоги, можна помітити що автор
у зображені фресок використовує місцеві та сільські пейзажі і навіть архітектурні
пам’ятки України. Робить він це дуже грамотно і майстерно. Саме це надає
розписам синагоги особливості та унікальності. Для прикладу можна обрати
фреску із зображенням Ієрихонської фортеці, яка очевидно уподібнена відомою
усім Хотинською фортеці.
Ще одним яскравим прикладом копіювання місцевості є фреска «Ангели в
шатрі Аврама». На другому плані цієї фрески ми бачимо зображення палацу
Садгірських хасидів [3]. Самі ангели зображені у вигляді трьох птахів, які несуть
вістку Аврамові. В плані мистецьких прийомів, ця фреска більш особлива, ніж
здається на перший погляд. Автор, вдається до зображення хоч не чіткого, але
людського силуету. Але автор не порушує норм розписів, адже за Галахою людину
можна зображувати трьома способами: схематично, анімалістично та зображення
частин тіла. Тут автор використовує схематичний спосіб [2].
Свою історію примусового перебування на чужих землях доволі довгий час
євреї теж зображують у фресках, але як повноцінну сюжетну лінію. У
Новоселицькій синагозі фрески цього історичного циклу розміщені на жіночому
балконі. Однією з добре збережених фресок є ілюстрація до Псалма 137 під
назвою «При річках Вавилона». На ній зображено музичні інструменти,
розвішані на деревах, що знаходяться на берегах річки. Так євреї зображують сум
за рідною землею і лише віра у спасіння та спів рятують їх. Багато хто може
побачити у цій фресці зображення обривистих берегів р. Прут. Автор імпровізує
навіть із зображенням музичних інструментів: наприклад, скрипка, гітара чи
кларнет не є єврейськими інструментами, але це надає цій фресці новизни та
цікавості. Так вона стає зрозумілою для місцевого населення [2].
Однією з цікавих фресок, що стала для дослідників символом Новоселицької
синагоги, є фреска «Коліно Іссахари». Іссахар, за Біблією, один з дванадцяти
синів патріарха Якова. Традиційно, його зображували у вигляді віслюка, який
покірно везе віз. Та, згідно з іудейськими текстами, ноша у цього коліна була
особлива – святе письмо і гірка мудрість єврейського народу, оскільки саме
завзяттям у вивченні священних текстів і відрізнявся від своїх братів Іссахара.
Тому «новоселицький віслючок» смиренно тягне візок з текстами Тори та іншими
святими письменами євреїв. Автор ілюструє його змученим, але і в то самий
момент можна побачити, що він змирився зі своєю долею. Його мета – донести та
зберегти святі письмена [2].
Новоселицька синагога зі своїми розкішними фресками є унікальною вже
тому, що містить найдавніший аматорський стінопис у Східній Європі. Однак,
неправильно б було оцінювати цей феномен з точки зору мистецької
досконалості, або втілення певного мистецького стилю. Звичайно, це витвір
народного майстра, натхненного мудрістю старозавітних текстів, історією
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власного народу, самобутнього автора, який гармонійно поєднав традиції багатьох
географічних регіонів. Але крім цього, унікальність фресок полягає у тому що
автор робить власні зміни. Можливо, хтось подумає, що уява художника є
наслідком неглибокого знання матеріалу, однак, сюжетне багатство полотна
свідчить про те, що автор досконало знає Священні письмена. А ці зміни
пояснюється тим, що автор працював для народу, який проживав на унікальній
землі, що поєднувала абсолютно різні культури. Саме таке тлумачення священних
образів було зрозумілим для тих, хто приходив молитися в цю синагогу, саме такі
сюжети та художні прийоми дозволяли місцевим іудеям відчувати причетність до
Великої історії і наслідувати її власним життям, знаходячи відповіді на особисті
питання.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В АРАБСЬКИХ ПОВСТАННЯХ
Нові медіа-технології та їхня роль у сприянні процесам демократизації яскраво
обговорювалися як у засобах масової інформації, так і в академічних колах після
початку арабських повстань у 2011 році. З одного боку, інструменти соціальних
медіа, включаючи Facebook, YouTube і Twitter, можуть поширювати свободу так
само, як друкарська машина під час демократизації в Європі. З іншого – будь-які
форми кібер-активізму приречені бути просто дуже хорошими інструментами для
більш швидкої організації та спілкування в революційних процесах, але вони не є
достатніми для соціально-політичної трансформації. Занадто рано робити
висновок, що будь-яке з даних тверджень є правильним, однак обидва є
беззаперечно необхідними для розуміння того, якою мірою і яким чином соціальні
медіа впливали на арабські повстання. У будь-якому випадку аналіз має
відбуватися у два етапи. На першому – визначити роль і значення ІКТ у процесі
суспільної трансформації, на другому – визначити, наскільки швидко і кардинально
вони вплинуть на перебіг і результат соціального конфлікту.
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Марк Лінч [7], який досліджував результати арабських повстань, стверджує,
що вони вже призвели до фундаментальних перетворень політичних режимів у
Єгипті, Лівії, Тунісі, Ємені. Арабські повстання рішуче змінили природу
регіональної політики й відкинули багато припущень про владу і довговічність
авторитарної арабської держави. Лінч вважає, що захоплива трансформація
інформаційного середовища в арабському світі, сформована розвитком
супутникового телебачення і нових ЗМІ, такими як блоги, Facebook, Twitter і
Youtube, протягом останнього десятиліття трансформувала здатність організувати
колективні дії та передачу інформації від місцевого до міжнародного рівня. У
певному сенсі соціальні медіа змінили спосіб впливу суспільства на авторитарні
арабські режими.
Під час повстань громадянські журналісти були головним джерелом ЗМІ, а
також надійним осередком інформації для арабської громади в регіоні. Вони
допомагали підвищити рівень обізнаності про жорстокі методи авторитарного
режиму, які, хоча і були широко відомими населенню, однак не мали висвітлення в
традиційних ЗМІ через цензуру і суворий контроль держави. Як зазначає Хіджаві
[5], громадянська журналістика «допомогла заповнити вакуум інформації».
Пізніше, за допомогою нових інформаційно-комунікаційних технологій, активісти
та опоненти за дуже короткий час могли мобілізувати населення та посилити їх
усвідомлення й занепокоєння з приводу жорстокості держави. Це було корисно з
точки зору пробудження «в основному бездіяльних, незайнятих і маргіналізованих
громадянських суспільств в арабському світі», як це характеризують Хаміс, Голд і
Вон [6]. Контент, створений самим користувачем, працював як заклик стати
активістом, а коли активізм виходив на вулиці, повстання зростали в геометричній
прогресії, перетворюючи колись маленькі опозиційні сили на масові протести
проти авторитарних режимів.
Нові ЗМІ відігравали певну роль у зниженні витрат на мобілізацію й
організацію населення та прискорення поширення інформації. Проте, наскільки
вирішально соціальні медіа впливали на революцію, особливо після імпульсу на
початку повстання 2011 року, варто ще ретельно розглянути. Редактор веб-сайту
nawaat.org, колективного блогу для багатьох туніських активістів, що був особливо
актуальний під час повстань, вважає, що роль соціальних медіа значною мірою
збільшується вже навіть внаслідок її каталітичної та організаційної ролі [8]. Адаї,
Фарел та Лінч [1] вважають, що ключовим завданням для нових ЗМІ може бути їх
«перехідна функція», яка дозволяє інформувати міжнародну аудиторію та масові
ЗМІ, більше, ніж місцеве населення.
На думку Роберта Хасана [4], події, що розвиваються за допомогою
мережевих технологій, призвели до «вакууму влади», тому що насправді не було
жодних підстав для їх підтримки. Соціальний рух в Інтернеті не мав ні видимого
керівництва, ні сил для реальних змін. Для Хасана це головне в розумінні того,
чому цей тип соціально-політичної динаміки широких мас населення не може
досягти значних змін.
На думку Хасана, протести «виникли практично з нічого, окрім
довготривалого, неперевіреного і в основному незмінного гніву й образи проти
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своїх гнобителів». Він підтримує свій дискурс, стверджуючи, що реальні соціальні
зміни, такі як досягнення демократії, повинні відбуватися завдяки тривалій
активності широких мас населення. На його думку, саме цього не вистачає в
суспільстві, яке має цифрову мережу, яка мобілізує маси через Facebook сторінки й
завантаження відео на YouTube. Головний аргумент Хасана підкреслює той факт,
що демократична культура, як ми її знаємо з ліберальної точки зору, потребує часу і
що нові ІКТ мають лише «створити дестабілізацію світу, яка традиційно давала
поштовх демократії». Таким чином, Хасан стверджує, що демократія може прийти
з часом, але ІКТ матимуть у цьому процесі «найбільш периферійну роль».
Медіа-професор Набіль Даяні [2] йде ще далі та стверджує, що арабські
повстання не мотивувалися жорстким прагненням до демократії. Він вважає, що
точніше було б посилатися на арабські повстання з точки зору гідності та
необхідності колективної свободи й справедливості. З приводу ж ролі, яку нові
технології соціальних медіа відіграли у формуванні подій в арабському регіоні,
Даяні чітко заявляє, що вони виключно сприяли посиленню протестів і мобілізації
населення.
Використання різних форм соціальних медіа також має розглядатися в
контексті їх застосування. В основі соціально-політичної динаміки країн арабського
регіону лежать різні умови політичних змін. Серед тих, де відбувалися масові
мобілізації, лише частина з них були реально здатні скинути авторитарний режим.
Деякі автори вже порівняли політичні контексти, які призвели до різних
результатів. Хаміс, Голд і Вон [6] пропонують детальний аналіз подібностей та
відмінностей між єгипетським та сирійським режимами. Хоча в обох країнах у всіх
сферах конфлікту, який називається «кібер-війною» між режимами та їхніми
опонентами, можна побачити інтернет-активних акторів, однак вони різняться за
рівнем «етнічної, релігійної, політичної та комунікаційної структури». Що
стосується можливостей комунікації, то автори звертають увагу на ряд численних
розбіжностей між двома країнами, а саме: дозвіл іноземній пресі повідомляти про
повстання в Єгипті зсередини країни на противагу забороні іноземним журналістам
в'їжджати в країну для висвітлення подій у Сирії. Сирія добре засвоїла урок: на
відміну від того, що робили Єгипет і Туніс до та під час повстання, там не було
випадків вимкнення Інтернету, які б викликали подальшу напругу серед кіберактивістської спільноти [3]. Також було проведено порівняння між досвідом Єгипту
та досвідом Саудівської Аравії. Надав Самін [9] також стверджує, що соціальнополітичні відмінності між суспільствами значною мірою визначають успіх
опозиційних рухів. Наприклад, єгипетська кампанія Facebook стала кульмінацією
тривалої боротьби спільноти онлайн-активістів, які шукали демократії,
стабільності та свободи, а в Саудівській Аравії сильна економіка разом з культурноконсервативним суспільством зробили більшість громадян менш зацікавленими в
будь-яких політичних змінах.
Отож, роль соціальних медіа в арабських повстаннях важко переоцінити.
Чітко можна прослідкувати тенденцію відродження феномена масових,
ненасильницьких акцій протесту шляхом використання ІКТ. І ця тенденція,
безумовно, є такою, що заслуговує на подальше емпіричне та аналітичне.
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ARTISTIC POTENTIAL OF COLORISTICS IN O. KOBYLIANSKA’S PROSE
One of the most important issues in the field of modern literature studies is the
specifics of the poetics of Ukrainian literature, in particular, of the coloristics. Research on the color enables us to comprehend the author’s expression of the sensual
and emotional flow in depicting the reality.
Artistic mastery of O. Kobylianska was the subject of numerous scientific works,
namely those by V. Vozniuk, I. Denysiuk, L. Haievska, O. Kovalenko et al., who focused their attention on the versatility of genres, subjects, themes and pictorial means
of the writer. However, the coloristics field, especially the symbolic filling of colors,
remains insufficiently studied, which determines the relevance of the given pilot study.
The aim of this pilot study is to explore the peculiarities of coloristics in the works
by O. Kobylianska. To achieve this aim, the following objectives were to be achieved:
to trace the imagery system of the writer’s prose; to highlight the symbolic imagery of
her works.
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O. Kobylianska possessed a complex, diverse, multifaceted system of artistic pictorial and expressive means and techniques. This enabled her to recreate the realities
of life with all their complexities and contradictions, which being artistically reproduced by O. Kobylianska, became the achievement of her literary works.
It is well known that over the centuries there has been an observable desire of
writers to enrich the arsenal of artistic means with the achievements of other arts, in
particular, painting. O. Kobylianska is the one to widely use painting images.
Having analyzed the writer’s artistic world, we can notice that the color in her
works often acquires a symbolic significance. O. Kobylianska does not often only reflect with the help of appropriate colors and light contrasts different mental states of
characters, but also describes the person. These predominantly cross-cutting details
are employed to emphasize the dominant properties of characters’ ethical, aesthetic
and psychological world, as we can find it in the example of the symbolic image of red
poppy or fern blossom (“On Sunday Morning She Gathered Herbs…”). Tetiana first
meets Hryts, and a red poppy falls out of her plaits. This detail is not accidental. After
all, red flowers according to a popular folk belief are a symbol of love. The final of Tetiana’s love is well known. Thus, in this case it is also a symbol of abuse and blood.
The color of fern is a symbol of a not found human happiness. Hryts advises Tetiana to
tell everyone that she is looking for fern blossom in the forest. It gives happiness,” he
says. – One should look for it for a long time, and who finds it<...> that will find his
happiness ...” [5, p. 242]. But Tetiana did not find happiness, her love ended tragically. So the red color is also represented as a symbol of downfall. In another work (“Nature”) red is a symbol of victory.
The cross-cutting color image often performs important idea and compositional,
character-forming functions. So, in the aforementioned story quite often appears also
the black color. Hryts’s horse is black, there is a black raven and a black cat in Mavra’s hut. These are symbols of sorrow, grief that affected the characters’ souls.
Other colors of the writer’s artistic palette are also originally and expressively
presented. For example, the works “Across Planked Footway” and “Fortune Tellers”
represent the “white” in numerous psychological shades. The image of the white,
“whiteness”, is a symbol of purity, virginity. The writer wanted a man to be above the
gray of everyday life, to feel the inner power, to seek their “white dream”. “Across
Planked Footway” is a unique work in the world literature, imbued with the glorification of “whiteness”, a peculiar hymn to the white as the embodiment of the ideal. “As
the researcher of this work, I. Demchenko, writes, the white color is found (mentioned
and operates) in the first part fifty times, and there are altogether more than one hundred and twenty “white” images in the work. “One can say that the whole novel is actually a quiet, thoughtful, but also deep-tensioned, melody of “white dream ...” ” [1,
p. 16–18]. It is the synthesis of two artistic and symbolic images which is the determining factor in the poetry of the story: “footway” as a culmination point in a life drama, and “whiteness” as a standard of moral purity.
The white plays a similar role in the essay “Fortune Tellers”. Tsetsiliia has a
white dress, white flowers, white thoughts, and she herself is as white as a birch tree.
“Oh ... I’ll be white!”- she assures her father. “- Be ... This will be your whole proper78

ty. Everyone will honor you as white. Thank God, there are the people in the world
who appreciate girl’s white clothes even if she has no property ...”, her father answers
her [5, c. 414]. Thus, the white color helps to depict the portrait of the characters, the
severity of the society.
Unlike the white color, which is a pictorial, character-forming, compositional element, other colors of the writer’s artistic palette are less frequent. According to the
dictionary of signs of Ukrainian ethnoculture [2], gray symbolizes sadness, loneliness,
alienation. It would be possible to talk about the functioning of the gray color in the
“Land” or the monochromaticity in the story “The Moon”, but it should be noted that
the impressionistics of coloristics and symbolic character of images and symbols are
still waiting for their researcher.
Thus, having analyzed the coloristics as a category of poetics, it was found that
the color scheme in the writer’s works has a special symbolic meaning and performs
important pictorial, character-forming and compositional functions.
References
1. Demchenko, I. Melody of “white dream” / I. Demchenko // Word and time. 1998. – № 11.
– P. 16–18.
2. Zhaivoroniuk, V. Signs of Ukrainian ethnoculture : Reference Dictionary / V. Zhaivoroniuk.
– К.: Dovira, 2006. – 703 p.
3. Izotov, I. Characterizing works by O. Kobylianska / Izotov I. // Red way. – 1928. – № 2. –
P. 88–91.
4. Kobylianska, O. The dream : novels and sketches / O. Kobylianska. - Chernivtsi, 1922. –
64 p.
5. Kobylianska, O. Works in 5 Volumes / O. Kobylianska. – К., 1961. – Vol.1. – 401 p.
6. Reference Dictionary of Literature Studies / ed. By Hromiak, R. Kovaliv, Yu., Teremko, V. –
K. : VTs “Akademiia”, 2007. – 752 p.

79

О.М. Соколова,
аспірантка гуманітарно-педагогічного факультету
Національного університету біоресурсів і природокористування України

М.Є. Максюта,
доктор філософських наук, професор
Національного університету біоресурсів і природокористування України

АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ
У перші десятиліття ХХ століття дослідники привертали увагу до, по суті,
трагічних наслідків деструктивного впливу індустріальної цивілізації на внутрішній
світ людини, на її непідготовленість до жорстких і жорстоких процесів соціального й
економічного розвитку, до темпів перетворень, що створювали вкрай несприятливі
умови для людського життєбуття.
Але цілісність внутрішнього життя це не зовнішнє “прилаштування” його засад,
а навпаки – повнота їх проявів як цілісного переживання людиною свого життя,
життєбуття людини у вимірах засад душевно-духовної “складової” індивідуальності, у
тому числі життєздійснення якої розгортається у традиційних для неї етнонаціонально-культурних умовах. Цілісність внутрішнього життя, цілісність людини
вибудовується шляхом поглиблення і розширення кожного начала цієї цілісності, а
тим самим із необхідністю поширення його “юрисдикції” також на інші начала,
унеможливлення появи моральних лакун. Так, добро, краса, любов і ненависть, віра
і безвір’я, довіра і недовір’я, віра і надія є, проявляються як, так би мовити, доведені
до свого логічного завершення – в статусі національно-культурно, національноментальнісно і світоглядово-філософськи конституйованих чинників буття
індивідуальної особистості – як особистості національної. Людське ж буття
утверджується на основі культурної цілісності, оскільки опосередковане культурою,
оскільки це – дійсність людини, яка перебуває у центрі культурного буття. Активне
перетворення усіх рівнів сущого зумовлене потребами відтворення, розвитку
культурних потреб, їх нових форм. Зрештою, й утверджується усе більш культурна
(окультурювана) дійсність, оскільки і діяльність, і дійсність орієнтуються культурою.
Вони – єдині, нерозривні, тією ж мірою буття людини відтворюється усе більш
людяним. На це спрямована й поява якісно нових структур, форм культури,
інтенсифікація їх розвитку, “діалог культур”, утвердження на першому плані
особистісного буття. І дійсно, для морально-філософської творчості Г. Сковороди,
позначеної, зрештою, практичною, людиностверджувальною спрямованістю,
характерне якраз “поліваріантне” бачення та розуміння засад духовно-душевного
життя людини. Мислитель прагне донести думку, що така моральна чеснота як
любов символізує ніколи і нічим не перевершувану особистісну якість.
Тому і слід наголосити у першу чергу, що нежиттєвість, нездатність людини
відповідати своєму статусові без любові – найважливіший вихідний пункт
антропології Г. Сковороди.
Але любов – прояви внутрішнього життя, і як така, визначає характер
відношення до світу, до інших людей і до самого себе. Це, вочевидь, означає її
процесуальність, а не завершений стан. Тому виокремлюється “хороша любов” – як
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любов “істинна, міцна і вічна”, коли, отже, вічність любові завжди повинна
засвідчувати її істинність та непроминальність як демонстрація моральності людини.
Водорозділом між вічною і міцною та неістинною, цілком природно, постає
відношення до “тлінних речей”, зосередження інтересів і прагнень людини на
матеріальному багатстві – на тому, що не може відповідати природі людини. В
системі ж світоглядово-філософських пріоритетів Г. Сковороди цілком закономірно,
що чинник спорідненості обстоюється як такий, що може засвідчувати про наявність
гідної людини любові, про життєстверджувальну роль любові в життєвих проявах
людини: доброчесності людини – це “споріднене” присутності любові, або, що
випливає з даних положень, закоріненість людини в умовах свого буття за, так би
мовити, усіма її людськими можливостями, оприявнюваними її любов’ю: людина
недостойна – позбавлена любові. Пам’ятати, що ти є храм Божий – заклик, який,
отже, також нагадує думку про те, що вічна душа людини потребує надзвичайно
відповідального ставлення кожного до себе як до людини, покликаної бути гідною
свого високого призначення – зміцнення, збагачення своїх доброчесностей любові,
віри та надії; що любов зміцнюється загартуванням (як виконанням кожним
людських зобов’язань) своїх доброчесностей.
Бо ж на чому зміцнюються та зростають вражаючі моральні висоти любові?
Любов є віддзеркаленням доброчесності спрямувань душевно-духовної
активності людини – і якраз тому вона може й повинна зміцнюватися: любов, як
глибинне моральне переживання – почуття, - є проявами внутрішньої цілісності
людини, вона є – якщо це справжня любов – не лише не проминальною, а такою,
що постійно зміцнюється завдяки пошануванню доброчесності, єдності повноти
переживань людиною долі свого життя. Зрештою, український мислитель артикулює
на думці: допоки ти живеш як людина, ти не можеш не любити. Бо любов – вічна.
Але для Г. Сковороди при цьому особливо важливо закцентувати на принципі
“ставати і бути сильнішим, ніж смерть” – у першу чергу як на визначальному для
любові. Адже, як наскрізно життєбуттійнісна цінність, любов, супроводжуючи
життєпрояви, життєздійснення людини, є довічною здатністю долати і смерть. Бо
любов до іншої людини “супроводжує” образ її душі в душі люблячої, а, як вічна,
душа довічно зберігає також образ людини іншої, адже смерть не поширюється на
вічність. Про необхідність “домірковувати” до логічного, довершеного бачення і
розуміння морально-синтезуючої спрямованості вищих моральних почуттів людини,
до чого закликає український мислитель, свідчать також його думки стосовно
матеріально-тілесного буття людини.
Філософія зміцнення внутрішньої цілісності Г. Сковороди спонукає, принаймні,
до наступних висновків. По-перше, як храм Божий, вчить український мислитель,
людина покликана турбуватися про душу, пильнуючи думками, змістовністю
“сердечного” життя, оберігаючи недоторканність границь її чистоти та довершеності.
По-друге, лише прямий життєвий шлях, вільний від віроломства, свавілля, але
здійснений на засадах доброчинності як прояви внутрішньої людини, покликаний
демонструвати можливості бережливого, не марнотратного відношення до свого
часу і до свого життя.
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ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
Основними формами комічного, які склалися історично є гумор, іронія,
сатира та сарказм. Вони відрізняються рівнем негативного ставлення до об’єкту
висміювання: гумор є найбільш м’якою реакцією, а сарказм – найбільш
несхвальною.
Гумор – це доброзичливий сміх. За словами Ю.Б. Борєва, він «удосконалює
явище, очищує його від недоліків, допомагає повніше усьому суспільно ціннісному
в ньому» [1]. Мішенню гумору є незначні недоліки людей, які, загалом, не
змінюють їх на гірше. Це можуть бути такі риси характеру як забудькуватість,
неуважність, незграбність тощо. В цілому ця форма комічного не несе у собі
негативних вражень. Теорія гумору найбільш ґрунтовно була розроблена в
естетиці романтиків.
Іронія – це така форма комічного, яка відображає подвійність сенсу у
певному явищі: видимого і прихованого. Інакше кажучи, іронія несе у собі
значення відмінне від сказаного, часто абсолютно протилежне йому. Це –
насмішка, замаскована приємною для слухача формою. Як зауважує В.С.
Мовчан, за позитивною формою оцінки іронія приховує знущальне і
викривально-заперечне ставлення [3]. Найбільшого розвитку іронія мала за часів
Відродження, Просвітництва та романтизму. Слід зазначити, що термін «іронія»
застосовується не лише у відношенні до форми комічного, а й для позначення
стилістичного прийому.
Сатира – гостре знущання над явищем, що заперечує саму його сутність. Це
– вияв нікчемності, акцентуація уваги на значних недоліках. Тут вже немає
жодного натяку на дружнє ставлення, адже сатира спрямована на те, аби якомога
гостріше викрити невідповідність існуючому ідеалу, засудити недосконалість
суспільства, і навіть цілковито заперечити сам об’єкт висміювання. Як зазначав
Ю.Б. Борєв, «сатира заперечує, карає недосконалість світу заради його корінного
перевтілення відповідно до ідеалу» [1]. Подібно до іронії, сатира була наявна у
мистецтві Ренесансу та Просвітництва.
Сарказм – найбільш їдке та дошкульне висміювання, метою якого є
викриття явища через знущання, сповнене ненависті та презирства. На відміну від
іронії, сарказм не має прихованого змісту і завжди виражається прямо. Не
можливо не погодитися із Р.Т. Гром’яком та його колегами у їх думці, що
сарказмові «притаманне поєднання гніву, ненависті з гіркою посмішкою» [6, с.
611].
Мова володіє надзвичайно багатим арсеналом засобів комізму та
висміювання, але, як зауважує В. Пропп, не через те, що мова є комічною сама по
собі, а тому, що вона відображає деякі риси того, хто говорить [4]. Мова
художньої літератури, або, як її ще називають, поетична мова, послуговується
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дуже широким спектром тропів та стилістичних фігур для досягнення комічного
ефекту. Розглянемо детальніше деякі зі стилістичних прийомів.
Гіпербола – це навмисне перебільшення певних ознак предмета задля
збільшення
виразності,
посилення
емоційного
ефекту.
Найчастіше
гіперболізуються такі ознаки як розмір, колір, особливості форми, кількості.
Головна функція гіперболи – підкреслити негативну або позитивну якість
предмета, якому надається характеристика. Поряд із використанням задля
комічного ефекту, гіпербола також застосовується для відображення емоційного
стану оповідача.
Літота – художнє применшення – є протилежністю гіперболи. Вона
використовується задля привернення уваги до неістотності предмета з точки зору
його розмірів, сили, результатів тощо.
Метонімія – це вживання замість безпосередньої назви одного предмета
назви іншого, тісно із ним пов’язаного як з умовою його існування, постійною
приналежністю або характерним результатом. Метонімічні зв’язки між назвою та
предметом, який мається на увазі, дуже різноманітні.
Суть синекдохи полягає в тому, що згадується менше замість більшого: назва
частини заміняє назву цілого, однина замість множини і навпаки.
Перифраза має на меті заміщення назви предмета описом його суттєвих
ознак або акцентування уваги на їх суттєвих рисах.
Метафора є найбільш часто вживаним засобом творення поетичної мови.
Цим терміном позначається перенесення назви з одного предмета на інший на
основі спільності певної ознаки. Як зазначають М.Д. Кузнєц та Ю.М. Скрєбньов,
метафоризації підлягають усі члени речення: підмет, присудок, додаток,
предикатив, означення [2, с. 14].
Антономазія – різновид метафоричного перенесення значення. Розрізняють
два види антономазії: використання власного імені у якості назви іменника та
використання іменників або їх частин у якості власної назви, імені. У сучасній
літературі, особливо гумористичній та комічній, використовуються імена,
внутрішня структура яких легко розкривається. А.Н. Мороховський визначає їх як
«говорячі імена» [5, с. 181].
Іронія як стилістичний прийом являє собою перенесення значення, що
базується на контрастному протиставленні форми виразу та його змісту. Іноді
задля того, аби вказати на іронію, використовуються графічні засоби – лапки або
курсив. Але найчастіше іронія сприймається за допомогою ситуації або через
усвідомлення загальної мети автора або ролі героя твору.
Порівняння – це співставлення двох предметів, що мають певні спільні
ознаки, задля більш повної характеристики одного з них. Слова, що позначають
предмети, які порівнюють. А.Н. Мороховський виділяє такі відмінності між
метафорою та порівнянням: по-перше, порівняння чітко вказує на ознаку
схожості, метафора на цю ознаку лише натякає, по-друге, порівняння вказує на
перехідну ознаку, а метафора – на постійну [5, с. 176–177].
Антитеза – це стилістичний прийом, суть якого полягає у розташуванні в
одному синтагматичному ряді контрастних понять, образів, значень.
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Зевгма, за визначенням Р.Т. Гром’яка та Ю.І. Коваліва, – це «стилістична
фігура, яка виникає при об’єднанні однорідних членів, переважно підметів, одним
дієслівним присудком, який відноситься тільки до одного з цих членів» [6, с. 283].
Каламбур – це стилістичний зворот, гра слів, яка, за словами
А.Н. Мороховського та його однодумців, «заснована на комічному обіграванні
співзвучних слів або словосполучень із несумісним значенням» [5, с. 197].
Каламбур зазвичай використовується для створення комічного або сатиричного
ефекту.
Парадокс – це таке судження, у якому, як зазначає А. Пропп, «присудок не
відповідає підмету або визначення тому, що визначається» [1]. На перший погляд
може скластися враження, що подібні судження не мають жодного сенсу, але
найчастіше за допомогою парадоксів автори відтворюють певну приховану думку
чи осміювання певного явища. Парадокс є дуже схожим на каламбур, і іноді їх
буває доволі складно відрізнити одне від одного. Часто цей стилістичний прийом
гіпертрофується і, як зазначають Р.П. Гром’як із колегами, «при втраті чуття
естетичної міри може перетворитися на фарс» [6, с. 520].
Цитати та алюзії також використовуються для досягнення комічного ефекту.
Зазвичай цитати подаються автором у їх первинному вигляді, але іноді митці
спотворюють, деформують їх для ще більшого комізму. У випадку із
застосуванням даних прийомів гумористичний ефект досягається завдяки
невідповідності між побутовим, приземленим змістом та піднесеною поетичною
мовою.
Отже, ми бачимо, що засоби вираження комічного є доволі численними
та різноманітними, а вчені розходяться у поглядах щодо їх класифікації. Доволі
рідко усі із вище наведених засобів зустрічаються в одному творі, найчастіше
стиль автора характеризується переважанням одних стилістичних прийомів та
нечастим вживанням (або навіть повною відсутністю) інших.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ
У АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ
Мова є одним з ключових інструментів роботи політика, оскільки вдало
підібрані мовні засоби для донесення інформації до аудиторії є запорукою
створення успішного образу політика та реалізації його комунікативних цілей.
Варто пам’ятати, що мова політиків завжди спрямована на досягнення певної
мети, орієнтованої на підтримку та закріплення ідей, впливу на думку людей та
потенційних виборців. Саме тому вони не послуговуються мовою як довільним
набором виражальних засобів: навпаки, промови завжди добре продумані та
націлені на досягнення результатів. У цій роботі ми розглянули особливості
політичного мовлення, а саме використання евфемізмів задля нівелювання
гострих тем, неприємних реалій.
Особливу увагу лінгвістів привертає те, які підходи використовують політики
для делікатного донесення інформації. Зазвичай вони створюють образ чемних
осіб, уважних до переживань народу, проте в той же час намагаються завоювати
підтримку виборців або словесно атакувати політичного опонента. Існує тенденція
до уникання слів або виразів, що асоціюються з негативними реаліями, аби не
закріпити за собою ці асоціації [1, c. 54]. Саме тому використовуються евфемізми,
тобто прийоми для усунення неприємних конотацій певних життєвих реалій, щоб
створити комфортні умови для обговорення складних тем, при цьому не
порушуючи норм політичної коректності або норм ввічливості.
Евфемістичні мовні засоби, котрими послуговуються політки, належать до
лексичних та синтаксичних рівнів [1, c. 81].
На лексичному рівні такі перетворення найбільш очевидні. Влучний вибір
слова, як на метафоричному, так і в неметафоричному рівні, дійсно є
найхарактернішим джерелом евфемістичних перетворень. На неметафоричному
рівні можна виділити такий прийом, як розширення значення, тобто використання
узагальненого поняття, що у контексті тематично замінює слово-табу [2, c. 97]:
I know there are a few concerns about the scheme and I have some
reservations myself, but we can go through this one step at a time [3, №4].
Використання узагальнених понять дозволяє політику уникати фокусування
на проблемі та деконкретизувати головне смислове посилання. Інакше, чітке
проговорювання існуючої проблеми може викликати занепокоєння серед
аудиторії.

85

Ще одним прийомом нівелювання неприємних реалій є перефрази. Ці вирази
спрямовані на уникання прямої вказівки на те, що може викликати занепокоєння
у слухачів чи зіпсувати образ мовця [1, c. 14]:
We encourage people who are in a financial difficulty to make contact with
us as soon as possible [3, №2].
In its second phase, the Measure was funding 58 projects in economically
disadvantaged urban areas [3, №4].
Вищенаведений приклад ілюструє те, що перефрази виконують функцію
маскування суворої реальності, бідності та нещасть. В той же час, вони
допомагають уникнути дискримінації проти незабезпечених верств населення.
Політики вдаються до цього прийому, щоб не видатись байдужими до уразливих
прошарків суспільства та окремих індивідів, зберігаючи таким чином свій
позитивний імідж.
Однією з мовних стратегій евфемізації на синтаксичному рівні є
використання політиками пасивного стану дієслова. У такий спосіб вони
віддаляються від відповідальності за прийняті ними неправильні рішення,
мінімізують особисту причетність до сказаного:
My heart-felt sympathy goes out to the relatives of the victim. There are
lessons to be learned and improvements which must be made [3, №1].
Також можуть вживатися різні форми вираження модальності – модальні
дієслова (can, may), прикметники на позначення вірогідності (likely), дієсловазв’язки (seem, appear), щоб уникнути догматичного звучання промови [2, c.42]:
We have serious concerns about the budget and it appears that the
administration is not planning properly for the long term and this is a long-term
fix [3, №4].
Отже, можна зробити висновок, що у своїх промовах політики
послуговуються різними мовними засобами задля пом’якшення гострих тем та
болючих питань. Однією з цілей використання евфемізмів є збереження
доброчесного образу політика та приховування того, що може викликати
обурення серед аудиторії. Найбільш часто вживані евфемістичні перетворення
відбуваються на лексичному рівні, в той час як на рівні речення в цілому
найчастіше можна зустріти використання пасивного стану.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕФОННІ
ПОСЛУГИ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР»)
Анотація. Розглянуто існуючі та найбільш використовувані інформаційно-телефонні
послуги на підприємствах, що здійснюють інноваційну діяльність. Зазначено особливість і
специфіку застосування даних інновацій у контакт-центрі, що дозволяє суттєво оптимізувати
процес обслуговування клієнтів і забезпечує його високу швидкість та якість.
Ключові слова: інформаційно-інноваційні технології, інновації, інноваційна діяльність,
підприємства, контакт-центр, мобільний додаток.

Загальна суть проблеми. За умов постійної конкуренції за клієнта в умовах
ринку компанії мають пропонувати інноваційні підходи для вирішення питань та
проблем їх клієнтів.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Значний внесок у розвиток
інноваційної
діяльності
в
інформаційно-телефонних
послугах
зробили О. В. Золотарьова [1], Я.М. Кривич [2], О.В. Мошенець [3] та інші.
Проте висвітлено це лише окремі сторони проблеми, більш детального
дослідження потребують питання специфіки управління інноваційною діяльністю
підприємств, що здійснюють інформаційно-телефонні послуги.
Мета статті полягає у обґрунтуванні специфіки управління інноваційною
діяльністю підприємств, що здійснюють інформаційно-телефонні послуги (на
прикладі ТОВ «РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР»).
Виклад основного матеріалу. В період реформування економіки України
застосування інновацій як фактора підвищення конкурентоспроможності
набувають все більшої актуальності.
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Особливо специфічним є підвищення ефективності управління інноваційною
діяльністю підприємств, орієнтованих на надання інформаційно-телефонних
послуг.
Варто зауважити, що інновації – це новостворені або вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної
сфери. Процес застосування вперше у виробництві нових наукових здобутків,
тобто інновацій, започатковує інноваційну діяльність [4].
При цьому інноваційна діяльність підприємства, орієнтованих на надання
інформаційно-телефонних послуг являє собою комплексний процес створення,
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних
переваг і збільшення прибутковості свого виробництва.
В ринковій економіці інноваційна діяльність будь-якого підприємства є
найсуттєвішим чинником, який дає змогу підприємству посідати стійкі ринкові
позиції і отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є сферою його
комерційних інтересів [5].
Важливо зауважити , що інновації інформаційно-телефонних послуг – це
зміни пов’язані із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших
науково-технологічних досягнень у нові чи покращенні телефонні продукти та
послуги, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що
використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і
послуг, їх адаптацію до актуальних вимог клієнтів.
Використання інформаційно-інноваційних технологій на підприємствах,
орієнтованих на надання інформаційно-телефонних послуг надає можливість
прискорення обслуговування та дозволяє досягти нового рівня його якості, що в
свою чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності та дозволяє впливати
на бажання клієнта користуватися новими продуктами та послугами.
Нині
в
інформаційно-телефонному
секторі
України
найбільш
розповсюдженими є такі основні види інноваційних інформаційних технологій:
1)
контакт-центр – дозволяє уточнити інформацію за власними
рахунками, він відкриває великий спектр послуг;
2)
он-лайн кабінет – за допомогою цієї технології клієнт може
самостійно керувати своїми рахунками.
До інновацій в інформаційно-телефонному секторі, зокрема що
використовуються та застосовуються на ТОВ «РГК Контакт-центр» виділяють:
1) Паблік акаунт Viber – за допомогою цієї технології клієнт може
самостійно передавати показання лічильника та оплачувати спожитий природний
газ онлайн. Підписавшись на паблік акаунт клієнти отримують доступ до даних
особового рахунку – можуть переглядати поточний стан розрахунків, історію
оплат і показань лічильників (за наявності). Це власна розробка Національного
контакт-центру для клієнтів групи Регіональних газових компаній (РГК), яка
дозволяє суттєво оптимізувати процес обслуговування споживачів газу,
забезпечує його високу швидкість та якість.
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2) Мобільний додаток 104 Mobile – з його допомогою через смартфон з
операційною системою Android можна швидко та зручно передавати
показання; оплачувати газ; контролювати поточний баланс розрахунків за газ,
зарахування платежів, опрацювання показань; керувати декількома акаунтами
(особовими рахунками) шляхом завантаження 104 Mobile на свій мобільний за
посиланням Google Play.
3) Мобільний додаток 104 Mobile Light . РГК розробила новий мобільний
додаток 104 Mobile Light для споживачів газу, які користуються iPhone. З його
допомогою можна швидко та зручно передавати показання за допомогою
сканування лічильника газу, барабана чи клавіатури; оплачувати газ;
контролювати, поточний баланс розрахунків за газ, зарахування платежів,
опрацювання показань; керувати декількома акаунтами (особовими рахунками);
дізнатися контакти газової компанії, замовити зворотний дзвінок для консультації
щодо особового рахунку шляхом завантаження 104 Mobile Light на свій телефон з
AppStore.
4) SMS-повідомлення на короткий номер 7104 – споживачі мають
можливість передати показання та дізнатися свій поточний баланс розрахунків.
Номер 7104 призначений тільки для прийому SMS-повідомлень. Вартість
відправлення SMS на номер 7104 для всіх абонентів 1,00 грн.
5) Особистий кабінет на сайті 104.ua – у кабінеті споживачі ТОВ «РГК
Контакт-центр» можуть передати показання лічильника вашому оператору ГРМ;
дізнатись роздрібну ціну на газ і поточний баланс у системі постачальника
(наявність боргу чи переплати див. у рахунку за газ); заплатити за газ онлайн, завантажити рахунок за останній розрахунковий період, відмовитись від
друкованого рахунку; переглянути дані щодо оплат, надходжень (повернення до
бюджету) субсидії; дізнатись розмір пільги та пільгову норму; переглянути історію
показань лічильника, обсяги споживання газу за попередні періоди, оперативні
дані дистанційного зняття показань (за наявності лічильника, який обладнано
засобами дистанційного зняття показань); переглянути інформацію про маршрут
транспортування газу, якість газу та споживання у різних енерго- одиницях за
останній розрахунковий період; завантажити заяву-приєднання до договору
постачання чи розподілу; звернутись до вашого постачальника чи оператора ГРМ
із запитанням, записатись на особистий прийом; отримувати важливу інформацію
щодо ринку газу, порядку розрахунків тощо [6].
Поряд із цим варто виділити інновації, які можуть бути застосовані в у
подальшій діяльності ТОВ «РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР»: 1) багатоканальний
безкоштовний телефон 0800… єдиний для застосування по всіх підконтрольних
областях; 2) продаж газового обладнання через Instagram платформу; 3) надання
послуг з обслуговування по питання оформлення/переоформлення документів за
електронними запитами або електронне замовлення відповідних довідок,
документів; 4) автоматична співпраця з державними організаціями (Управління
праці та соціального захисту населення, Пенсійний фонд, Центр надання
адміністративних послуг, Міграційна служба тощо) по обміну інформації, що була
обновлена.
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Запропоновані інновації дозволять ТОВ «РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР»
лідирувати на ринку надання послуг в інформаційно-телефонному секторі
України. Планується ще працювати на поліпшенні співпраці з споживачами, що
обслуговуються в інших напрямах відносин і більш широкому його спектрі у вже
існуючих.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки інновації стають
головним засобом збереження конкурентоспроможності та підвищення
ефективності діяльності підприємств, орієнтованих на надання інформаційнотелефонних послуг. Інноваційна діяльність чинить вирішальний вплив на процес
виробництва, а нові технології дозволяють максимально привабити інвесторів і
підвищити ефективність їх управління. Інновації у ТОВ «РГК КОНТАКТЦЕНТР» сприяють їх розвитку, полегшують процес накопичення нової
клієнтської бази, з перевагою на молоде покоління, яке активніше користується
новими послугами та сервісами. Для збільшення конкурентних переваг ТОВ
«РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР» необхідно збільшити користування Інтернетінноваціями, удосконалювати наявні технології відповідно рівню зарубіжних
країн, підвищувати ефективність обслуговування споживачів, а також пам’ятати
про кібербезпеку [7].
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
На сьогоднішній день бідність являється однією з найактуальніших та
найважливіших проблем людства. Зміст, критерії та визначення бідності
змінюються з розвитком цивілізації і залежать від політичного устрою
суспільства. Люди можуть бути бідними за стандартами економічно розвинутих
країн і заможними за стандартами країн, що розвиваються. Бідність не лише
поділяє суспільство, а й є стимулом для того, щоб людина прагнула і досягала
кращої долі. Проте в сучасних умовах бідність часто стає на перешкоді
стабільності суспільства і його подальшого розвитку. Бідність характеризує
низький рівень життя населення, відсутність необхідних матеріальних засобів для
того, щоб провадити відповідне нормам суспільства життя, наприклад, відсутність
можливості отримати освіту, якісне медичне обслуговування, чи навіть просто
прогодувати свою родину.
Головними причинами виникнення та поширення бідності серед працюючого
населення в пострадянській Україні слід вважати зменшення рівня зайнятості
населення та зростання рівня безробіття, заборгованість та низький рівень
оплати праці й соціальних виплат, несистемні реформи суспільного життя при
переході на засади ринкової економіки та демократизації як суспільно-політичних,
так і економічних інститутів низькому рівні оплати праці та пенсійного
забезпечення, заборгованості із заробітної плати і соціальних виплат, відсутності
розвинутої системи страхування та адресної соціальної допомоги [3].
У сучасних умовах процес зубожіння продовжується у зв’язку із військовою
агресією Росії, політичною нестабільністю, різким падінням економіки,
підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, спекулюванням на вимогах
МВФ, корупцією [2].
Для оцінки рівня бідності в Україні використовують абсолютний і відносний
підходи. Відповідно до першого рівень бідності розраховується за критерієм
прожиткового мінімуму з використанням витрат і доходів. А відповідно до другого
розраховується рівень відносної та крайньої бідності. Сьогодні мінімальна
заробітна плата в Україні становить 4173 гривні, а офіційний прожитковий
мінімум – 1853 гривні (71 долар) на місяць, що дорівнює 59,7 гривень (2,3
долари) на день [4]. Прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу
бідності африканських держав (1,25 долара на день) [5]. Фактичний розмір
прожиткового мінімуму у цінах березня 2019 року у розрахунку на місяць на одну
особу становив: для дітей віком до 6 років – 3 382 грн, для дітей віком
від 6 до 18 років – 4 150 грн, для працездатних осіб – 4 609 грн (з урахуванням
суми обов’язкових платежів), для осіб, які втратили працездатність, – 3 044
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гривні. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 4173 грн (на 436 грн
менше від фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням суми обов’язкових
платежів) [5]. Таким чином, мінімальна заробітна плата не покриває витрат на
відновлення робочої сили, а, отже, не виконує свою відтворювальну функцію.
За стандартами ООН, якщо людина витрачає на проживання та продукти
харчування менше 5 доларів на день, а на місяць менше 150 доларів (враховуючи
не тільки харчування, але і витрати на комунальні платежі, проїзд та ін.), то вона
живе за порогом бідності. Станом на 2017 рік, за оцінками ООН, 80% населення
України опинилося за межею бідності [6]. Відповідно це впливає на рівень
смертності - погано харчуючись людина ставить під загрозу своє здоров'я; а також
рівень народжуваності: жінки не хочуть народжувати дитину, не будучі
впевненими в її надійному майбутньому. Станом на 2018 рік 14 мільйонів
українців (33,9% населення) мають дохід менше офіційно встановленого
прожиткового мінімуму. Заробіток в Україні майже вдвічі нижчий за межу
бідності в сусідніх європейських країнах. В ЄС бідними вважаються люди, дохід
яких (враховуючи усі соціальні виплати) становить менше 60% від середнього
показника в країні [8].
У міжнародному рейтингу бідності країн (Bloomberg’s Misery Index), який
щороку складає видання Bloomberg, Україна посіла шосте місце [9]. У середньому
українські громадяни витрачають на продукти харчування близько половини
заробітку (44,5% своїх доходів) [7]. Бідні верстви населення змушені «проїдати»
близько 70% своїх доходів [3].
Особливістю української бідності є висока питома вага людей, що вважають
себе бідними; розповсюдженість бідності серед працюючого населення; високий
рівень бідності серед осіб з вищою освітою, постійний відтік громадян за межі
країни, низька народжуваність, висока захворюваність і смертність. Для
подолання бідності важливим є:
- удосконалити порядок та критерії визначення мінімальної заробітної плати;
- забезпечити сприятливі умови для забезпечення економічного зростання;
- створювати нові робочі місця, забезпечувати підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації працездатного населення;
- подолати корупцію та монополізм;
- вдосконалити систему державної соціальної допомоги соціально вразливим
верствам населення тощо.
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Анотація. У статті досліджується можливість побудови комплексної динамічної моделі
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Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація характеризується
зростаючим рівнем конкуренції серед компаній, високою мінливістю купівельних
переваг, формуванням інформаційної економіки. В сучасних умовах успіх компанії
залежать як від якості самих продуктів або послуг, так і від досконалості
механізмів взаємодії компанії зі своїми клієнтами. Сьогодні споживач став
фокусом всіх зусиль виробників, а їх задоволеність стосунками з постачальником
– ключовим фактором успіху компанії. З розвитком інформаційних технологій
кожна людина легко може отримати всю потрібну їй інформацію про переваги тієї
чи іншої компанії. Тому боротися за клієнта стає все складніше.
Стан дослідження. Важливість якісного управління клієнтською базою
компанії в процесі ефективного управління компанії відзначають в своїх роботах
такі автори, як Майер, Пепперс і Роджерс, Сьюел. У якості основних показників
оцінювання ефективності управління клієнтською базою компанії у дослідженнях
науковців постають: показник лояльності клієнта; показник довгострокової
вартості клієнта (Customer Lifetime Value – CLV).
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Моделі управління на основі показника лояльності клієнтів представлені в
роботах Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Рачхелда, Д. Аакера, Я. Хофмайера і Б. Райса. Підхід
до оцінки ефективності управління клієнтською базою, що використовує в якості
критерію управління показник довгострокової вартості клієнта, розглядається в
роботах П. Бергера і Н. Насра, Ф. Райчхелда, П. Фадера і Б. Харді, Е. Малтхауса
і Р. Блатберга і багатьох інших.
Актуальність теми полягає в формуванні комплексної моделі управління
клієнтською базою, оскільки все більше компаній, як українських, так і
зарубіжних заявляють про його необхідність. Існує потреба в моделях, які
дозволяють не тільки прогнозувати прибутковість від своїх клієнтів в
майбутньому, але також оцінювати ефективність заходів, спрямованих на
управління клієнтською базою, і гнучко налаштовувати інструменти управління
клієнтами.
Виклад основного матеріалу. Мета статті полягає в представленні
комплексної моделі, що дозволяє компанії на основі розрахованих показників
розробити стратегію оптимального управління групами клієнтів на
довгостроковому інтервалі часу.
Не завжди наявність великої клієнтської бази гарантує високий рівень
продажів. Перехід до клієнтоорієнтованого ведення бізнесу [1] надає можливість
компанії підвищити прибутковість за рахунок збільшення виручки від існуючої
клієнтської бази та оптимізації операційних витрат, в першу чергу, за рахунок
двох ключових факторів, що відзначає в своїй книзі Ф. Райчхелд [2]:
1. Вплив рівня лояльності на динаміку чисельності споживачів. Між рівнем
лояльності і коефіцієнтом вибуття з клієнтської бази існує статистично показана
зворотна залежність – чим вище коефіцієнт лояльності, тим нижче коефіцієнт
вибуття клієнтів.
2. Зростання прибутку в розрахунку на одного клієнта. Одна з переваг
тривалих відносин зі споживачами полягає в тому, що в більшості галузей обсяги
закупівель мають тенденцію з часом зростати.
Крім згаданих вище ключових чинників підвищення прибутку компанії від
збільшення лояльності клієнтів, коефіцієнт лояльності впливає і на інші
параметри. Серед них можна виділити наступні:
- зниження витрат на залучення клієнтів, до витрат на залучення клієнтів
відносяться: реклама, цінові знижки, відсоток комісійних для торгових агентів
тощо;
- отримання базового прибутку, під базовим прибутком розуміють прибуток,
одержуваний від продажу продуктів цільовим споживачам і не залежить ні від
пори року, ні від лояльності споживачів, ні від інших факторів;
- зниження операційних витрат, як правило, величина операційних витрат на
обслуговування клієнта з часом скорочується;
- збільшення числа рекомендацій, споживачі, що з’являються після
особистих рекомендацій, зазвичай більш привабливі як клієнти, тобто
забезпечують велику прибутковість і залишаються взаємодіяти з компанією
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довше, ніж клієнти, які реагують на рекламу конкурентів, розпродажі і цінові
просування;
- можливість збільшення цінової премії.
У розробках моделей управління клієнтською базою існують такі напрями:
побудова регресійних моделей, побудова Pareto / NBD моделей, побудова
моделей на основі марковських ланцюгів. Моделі на основі марковских ланцюгів
приваблюють відносною простотою і вимагають менших витрат при розрахунку
своїх показників. При цьому ступінь точності прогнозування цих моделей
порівнювана з Pareto-NBD моделями [3, 4]. Крім того, марковські моделі
відрізняються високою гнучкістю і легко адаптуються під специфіку роботи
компанії. Прикладом моделі на основі марковських ланцюгів є модель, наведена у
роботі [5]. Автори даної моделі розглядають поведінку окремого клієнта протягом
виділеного часового періоду як марковський процес, в якому виділяють п’ять
можливих станів, в яких може знаходитись клієнт залежно від ймовірності
покупки. Перехід клієнта з одного стану в інший залежить від інтервалу часу з
моменту останньої покупки. На основі характеристик марковського процесу
розраховується показник CLV.
Значна частина наукових робіт в частині розробки марковських моделей
мають ряд обмежень, а саме:
- концентруються на управлінні поведінкою окремого клієнта, що вимагає
значних витрат часу в випадку використання в компаніях з багатомільйонною
клієнтською базою;
- передбачається, що на купівельну поведінку впливає величина
маркетингових витрат, не враховується поведінковий профіль клієнта: частота
покупок, середній чек, категорії товарів, що купуються.
Для розробки комплексної моделі управління клієнтською базою компанії
основоположним моментом для успішного вирішення завдання управління
клієнтами виступає проведення сегментації клієнтської бази. Від якості
проведеної сегментації залежить розробка всіх подальших моделей і отриманих
прогнозів. Критерії поділу клієнтів на групи залежать від специфіки діяльності
компанії і доступної для аналізу інформації про клієнтів, але в якості базових
характеристик необхідно враховувати купівельну поведінку клієнта: частоту
покупок, середню величину чека, період неактивності клієнта і загальний час
взаємодії клієнта і компанії. Для розрахунку показника довгострокової вартості
клієнта необхідно використовувати три ключові параметри: величину доходу від
групи клієнтів; величину витрат по групі клієнтів; чисельність груп клієнтів в
кожен момент часу. Важливим етапом розробки комплексної моделі управління
клієнтами є аналіз проведених в компанії маркетингових заходів і оцінка
характеру впливу проведених заходів на групи клієнтів. Також при аналізі
динаміки купівельної поведінки необхідно враховувати фактори зовнішнього
впливу, такі як ринкові тенденції або поява нових технологій, а також природні
зміни купівельної поведінки клієнтів, пов'язані зі зміною рівня життя або
соціального статусу груп клієнтів. На основі проведеного аналізу будуються
регресійні моделі, що відображають характер купівельної поведінки груп клієнтів і
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ступінь впливу проведених маркетингових кампаній і зовнішніх чинників на
динаміку його зміни. За підсумками розробки зазначених вище моделей можна
перейти до постановки задачі оптимального управління клієнтською базою
компанії, а саме до формулювання критерію оптимального управління, опису
існуючих обмежень і вимоги до виду одержуваного оптимального рішення.
В рамках завдання управління клієнтською базою компанії критерієм
оптимального управління є досягнення максимального значення довгострокової
вартості клієнтської бази на заданому горизонті планування, а у результаті
прийняття рішень – набір параметрів і вимог до проведених маркетингових
заходів, які забезпечують оптимальне значення показника довгострокової
вартості клієнта. Інформаційно-логічна модель оптимізації управління
клієнтською базою компанії відображає сформульовані вище основні етапи
розробки моделі (див. рис. 1 на наступній сторінці).
В рамках даної моделі послідовно відображені основні етапи розробки
комплексної моделі оптимізації управління клієнтською базою компанії і вказані
основні інформаційні потоки.
Висновки. Питання щодо розробки методів та моделей управління
клієнтською базою компанії постало актуальною проблемою наприкінці ХХ
століття і залишається актуальним й донині. Для розробки комплексної моделі
управління клієнтською базою компанії основоположним моментом для
успішного вирішення завдання управління клієнтами виступає проведення
сегментації клієнтської бази. В ході проведеного дослідження обгрунтовано підхід
до кластеризації клієнтської бази компанії на основі купівельної поведінки груп
клієнтів, що характеризується частотою покупок, середнім розміром чека,
загальним часом взаємодії клієнта з компанією, давністю останньої покупки.
Представлена інформаційно-логічна модель оптимізації управління клієнтською
базою компанії. Критерієм оптимального управління клієнтською базою є
досягнення максимального значення довгострокової її вартості на заданому
горизонті планування.
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Рис. 1. Інформаційно-логічна модель оптимізації управління клієнтською
базою компанії
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CURRENCY “BLACK” MARKET: LEGALIZATION AND TAXATION
Abstract. The paper covers the part of the currency market known as currency “black” market,
a possible way of its legalization by creating an individual entrepreneur (IE) for the foreign currency
exchange and licensing or patent granting. A tax on a trade patent was suggested which would be
charged if purchased. Considered pros and cons of currency “black” market legalization.
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Problem formulation. Nowadays, currency trading has become one of the most
popular types of activities, therefore the international currency market is developing
from year to year. However, the currency “black” market (CBM) remains the main
problem, which exists in each country. Since the fight against speculators in foreign
currency is complex and long process, the legalization of CBM might be seen as a solution to this problem.
The purpose of this paper is the developing of a legalization process for currency
“black” market: creating a trade patent on currency exchange and calculation of the
new tax.
Research status. A lot of foreign economists took part in the research of the currency market, for example J. M. Keynes, R. Mundell, J. Williams., as well as Ukrainian economists such as I. Savluk, S. Borinets, I. Burakovsky and others.
Despite the fact that there are many scientific papers on the foreign exchange
market, the scope of the currency “black” market remains unexplored.
Main points. Currency “black” market – аn illegal market which deals currency
at rates that are significantly different from those imposed by state. There are several
reasons why that market appears, for example absence of costs in the CBM, absence
of taxes, difficulties in registering currency exchange offices, etc.
In this paper we want to propose to legalize CBM through opening a private entity. For this an individual entrepreneur (IE) have to purchase a trade patent for 3-12
months (in case an individual entrepreneur wants to try currency exchange activity on
a temporary basis and does not have funds for the license now, with further possibility
of license purchase) or, of course, license for implementation foreign exchange operations. The conditions for obtaining a patent are the number of employees less than 25
people and the annual income up to 2.5 million UAH.
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Taxation is different in both cases. In the first case, IE should pay a tax on a license (tax is imposed by the National Bank of Ukraine) and the second case should
be considered in details.
Patent tax was developed independently, because it is not defined by the Tax
Code of Ukraine (TCU) and, according to the TCU article 291.5, flat tax payers of the
first - third group cannot deal with currency exchange [1].
So there will be such taxes for IE dealing with currency exchange:
1) single social contribution (SSC) for every IE
From January 2019 till December 2019 SSC = 4173 * 0,22 = 918,06 UAH
2) Tax on the Income of the Currency Exchange (TICE) consists of the sum of
two categories. Categories were defined according to such criterions:
Criterion 1: in dependency of the number of employees (1–25) 1-5% of the
minimum subsistence level (1921 UAH) [2];
Criterion 2: in dependency of the annual income (250 000 UAH – 2,5 million
UAH) 1-7% of the patent prize (the patent prize is 5 000 UAH)
Within the first 3 months preferential tax (PT) on the patent will be in force for
newly established private entities. PT is 20% lower than main tax. Category №1 review (Table 1).
Table 1. Tax on the Income of the Currency Exchange
in dependency of the annual income, UAH
Category
1
2
3
4
5
6
7

The amount of annual
income

SSC

До 250 000
250 000-750 000
750 000-1 250 000
1 250 000-1 500 000
1 500 000-1 750 000
1 750 000-2 000 000
2 000 000-2 500 000

918,06
918,06
918,06
918,06
918,06
918,06
918,06

TICE
PT *
40
80
120
160
200
240
280

TR**
50
100
150
200
250
300
350

Together
TICE +SSC
PT
TR
958,06
968,06
998,06
1018,06
1038,06
1068,06
1078,06
1118,06
1118,06
1168,06
1158,06
1218,06
1198,06
1268,06

Table 1 is a calculation of Tax on the Income of the Currency Exchange in dependency of the annual income, UAH. (*PT – preferential tax, **TR – tax rate).
Category №2 review (Table 2).
Table 2. Tax on the Income of the Currency Exchange
in dependency of the number of employees, UAH
Category

Number of employees

1
2
3
4
5

1-5
5-10
10-15
15-20
20-25

TICE

SSC
918,06
918,06
918,06
918,06
918,06

PT
15,37
30,74
46,10
61,47
76,84
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TR
19,21
38,42
67,63
76,84
96,05

Together
TICE +SSC
PT
TR
933,43
937,27
948,80
956,48
964,16
975,69
979,53
994,9
994,90
1014,11

Table 2 shows the calculation of the Tax on the Income of the Currency Exchange in dependency of the number of employees. The final sum of tax which should
be paid by IE dealing with currency exchange is the sum of both criteria (the chosen
category must be taken into consideration) (Tables 3-4).
Category
1 (до 0,25)
2 (0,25-0,75)
3 (0,75-1,25)
4 (1,25-1,5)
5 (1,5-1,75)
6 (1,75-2)
7 (2-2,5)

Table 3. Preferential tax on the patent
1 (1-5)
2 (6-10)
3 (11-15)
1891,49
1906,86
1922,22
1931,49
1946,86
1962,22
1971,49
1986,86
2002,22
2011,49
2026,86
2042,22
2051,49
2066,86
2082,22
2091,49
2106,86
2122,22
2131,49
2146,86
2162,22

4 (15-20)
1937,59
1977,59
2017,59
2057,59
2097,59
2137,59
2177,59

5 (20-25)
1952,96
1992,96
2032,96
2072,96
2112,96
2152,96
2192,96

Table 3 shows the tax which should be paid by IE dealing with currency exchange on the preferential period This tax includes the sum of the two criteria above.
Category
1 (до 0,25)
2 (0,25-0,75)
3 (0,75-1,25)
4 (1,25-1,5)
5 (1,5-1,75)
6 (1,75-2)
7 (2-2,5)

1 (1-5)
1905,33
1955,33
2005,33
2055,33
2105,33
2155,33
2205,33

Table 4. Main tax on the patent
2 (6-10)
3 (11-15)
1924,54
1943,75
1974,54
1993,75
2024,54
2043,75
2074,54
2093,75
2124,54
2143,75
2174,54
2193,75
2224,54
2243,75

4 (15-20)
1962,96
2012,96
2062,96
2112,96
2162,96
2212,96
2262,96

5 (20-25)
1982,17
2032,17
2082,17
2132,17
2182,17
2232,17
2282,17

In Table 4 we can see the final sum of tax which should be paid by IE dealing
with currency exchange in the end of the preferential period.
Licensing of the so-called currency “black” market in Ukraine will increase the
income to the State Budget of Ukraine.

Picture 1. State budget revenues from 5 and 7 categories within 10 years, without PT, UAH.
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Picture 1 shows how much money IE dealing with currency exchange will bring
in the budget within 10 years.
Conclusion. After doing that study, we can conclude that legalization of exchange offices and speculators in foreign currency may lead to such positive changes:
1) providing an opportunity for IE to start legal private entity dealing with currency exchange without great amount of money for buying the license;
2) increasing the number of jobs on the market;
3) replenishment of the Ukraine State Budget.
The risk is that newly established institutions can hide the real number of employees and financial statements. Penalties from control authorities may help to prevent that problem.
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«МЕДІА-ТЕРОРИЗМ» ЯК МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ
В ХОДІ ІНІЦІАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
З розвитком сучасних інформаційних технологій збільшується число та
варіативність засобів впливу на масову свідомість, до яких нині слід віднести не
тільки традиційні друковані та електронні ЗМІ, але також кіно- та відеоіндустрію, різноманітні флешмоби у місцях масового зібрання людей (стадіони,
площі та ін.) [5, с. 166].
Не випадково в Україні 2019 року заключні теледебати у ході президентської
виборчої кампанії відбулися не в телестудії Суспільного телебачення, а на стадіоні
«Олімпійський», що дало підставу деяким авторам характеризувати ці вибори як
«Populism 2.0.» [7].
Достатньо широкий спектр засобів масової інформації та комунікації (далі ЗМІК) дозволяє реалізовувати методи інформаційно-психологічного як
конструктивного, так і деструктивного впливу на політичну безпеку держави з
метою трансформації життєвих установок, культурних цінностей та світогляду
громадян даної держави, що в результаті може створити реальну загрозу
існуванню останньої [3]. Небезпеку підсилює той факт, що через відсутність
єдиних «правил гри» щодо функціонування у світовому інформаційному просторі
та керування ним, кожен суб’єкт міжнародних відносин – держави, міжнародні
організації та недержавні утворення – для досягнення власних цілей реалізують
повний спектр інформаційно-психологічного впливу та маніпуляцій свідомістю за
допомогою сучасних засобів поширення інформації [3].
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Сучасне суспільство масового споживання породжує «масову» людину, яка є
легкою здобиччю для маніпулятивних технологій. Адже така людина не здатна
адекватно сприймати та аналізувати інформацію, і як наслідок – чинити опір
маніпуляціям. Споживання, кероване модою, присутнє і у культурному та
політичному житті суспільства [2].
Отже, ЗМІ, покликані об’єктивно висвітлювати дані щодо реального стану
речей у державі та світі, у більшості випадків навпаки широко використовують
засоби й прийоми маніпулювання інформацією, надаючи інформаційну підтримку
тим чи іншим екстремістським, терористичним чи кримінальним угрупуванням,
поширюючи дезінформацію та завдаючи значних збитків національній безпеці
держави [4, с. 149].
Для визначення засобів масової інформації, видань та окремих журналістів,
які оприлюднюють компрометуючі матеріали з метою викриття об’єкта
дослідження, було запропоновано поняття «телекілер» або «медіакілер» [6].
Згодом було запропоновано термін «медіа-тероризм», який слід тлумачити в
широкому розумінні як зловживання медіа-комунікативними процесами задля
підриву знаково-символьної системи держави чи суспільства [2]. Однією з
основних цілей медіа-тероризму є залучення уваги громадськості до конкретної
події, явища або особи з метою маніпулювання свідомістю суспільства або
держави, їх рішеннями та діями [1]. Як наслідок, медіа-терористичні кампанії та
операції можуть створюватися як державами, так і міжнародними
терористичними угрупуваннями з метою поширення дезінформації [2] у державах
зі слабкою системою реагування на інформаційні загрози та низьким рівнем
інформаційної освіти. Медіа-тероризм можна поділити на жорсткий (довготривалі
інформаційно-психологічні кампанії) та м’який (разові замовлення) [2].
Наразі існує чимало класифікацій прийомів та засобів інформаційного
впливу на реципієнта за допомогою ЗМІК. У 1939 році ці прийоми
систематизував Інститут аналізу пропаганди у книзі «Чудове мистецтво
пропаганди», де описано такі типові прийоми маніпулювання свідомістю та
поширення дезінформації, як навішування ярликів, популізм, підігрування смакам
і вподобанням даної аудиторії, перенос рис і характеристик відомих історичних
персонажів або ситуацій на сучасних лідерів або ситуації залежно від потреб та
характеру конкретної аудиторії, посилання на авторитетних для даної аудиторії
людей, апеляції до думки «простих людей», «пересмикування карт»,
інформаційне шулерство та приєднання до більшості [8].
Як технології інформаційного впливу на суспільну свідомість часто
застосовуються різноманітні провокації, «фейкові» новини, фабрикація
інформації, поширення чуток, розповсюдження неправдивої інформації щодо
певних подій, явищ та осіб з метою введення в оману та маніпуляції свідомістю
цільової групи.
Особливу увагу слід звернути на технологію використання
комунікативного шуму та інформаційного сміття, спрямовані на поширення
великої кількості «пустопорожньої» інформації з метою приховування реально
важливої. Даний феномен виникає в умовах існування великої кількості
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інформації, яку об’єкт не може повністю обробити, відфільтрувати та засвоїти
[5]. До інформаційного шуму, що поширюється через ЗМІ (зокрема у мережах
Інтернет) слід віднести мережеву рекламу або Інтернет-рекламу, спам,
пошукову оптимізацію сайту (SEO), вірусний маркетинг, флуд, флейм, тролінг,
реблогінг, різноманітні репости, ретвіти, холивар та ін. Така велика кількість
сторонньої, у більшості своїй непотрібної споживачеві інформації, заважає
людині адекватно сприймати інформацію, дійсно цінну й необхідну їй для
виконання певних суспільних функцій [5].
Цільовою особливістю медіа-тероризму та маніпулювання масовою
свідомістю є не тільки спроба дестабілізувати державу та суспільство
зсередини, але й створити негативний імідж держави та суспільства у світі. Для
цього можуть використовуватися всі можливі засоби інформаційних атак:
фальсифікації даних, вигадані нові теорії, підробка даних розвідки та широке
висвітлення вигідних реально-невигаданих й вигаданих подій та фактів за
допомогою усіх можливих ЗМІК.
У випадку із сучасною Україною, яка від 2014 року перебуває в умовах
«гібридної війни» з РФ, то слід визнати, що сучасна інформаційна
інфраструктура держави є достатньо вразливою для ворожих кібератак
передусім через низький рівень інформаційної освіти користувачів та
нехтування ними елементарними правилами інформаційної безпеки. Саме
тому, у боротьбі з медіа-тероризмом та маніпуляцією свідомістю слід істотно
підвищити фаховий рівень діячів вітчизняних ЗМІК, які поки що не навчилися
належним чином використовувати інформацію як зброю у протидії
інформаційному агресору.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АМПЛІФІКАЦІЇ
В ДОСЛІДЖЕННІ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Процес навчання у вищому навчальному закладі співпадає з перехідним
етапом між дитинством та дорослістю. Цей період пов’язаний не тільки з
професійним та життєвим самовизначенням, але і з перебудовою самосвідомості.
У студентстві суб’єкт різко стикається з розширенням зони відповідальності з
одного боку, та зі збільшенням кола інтересів, з іншого. На початковому етапі
професійної підготовки студентів, ключовим є процес їх адаптації до умов
навчального закладу. Тут окремо варто відмітити успішність засвоєння нових
форм діяльності та потенційний конфлікт співставлення суб’єктивних очікувань з
умовами реальності [1].
Задля побудови наявної картини відношення до навчання, нами було
проведено психологічне дослідження серед першокурсників спеціальностей
філологія та журналістика на базі Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського. Метою дослідження було: виявлення нагальних потреб в
рамках адаптації першокурсників до нових умов навчального процесу,
конкретизація поточної ситуації розвитку, побудова загальної картини відношення
до навчання.
У дослідженні взяли участь 67 юнаків (n=67).
Головним інструментом у даному дослідженні була методика Ампліфікації за
К.Г. Юнгом до слова «навчання» [2]. Обробка результатів здійснювалася із
застосуванням контент-аналізу у програмі Concordance 3.3.
В ході проведення дослідження нами було виділено 1758 слів. Найуживаніші
з них описані нижче.
Термін «знання» виявився одним з найуживаніших. Він був застосований у
контексті поруч із: мотивація вчитися, університет, розвиток, досягнення,
майбутнє. Що вказує на те, що в цілому, студенти даного інституту мають високу
мотивацію до отримання знань та бачать наш університет полем засобів та
інструментів для досягнення успіху в майбутньому.
Найвищі показники у контент-аналізі виявилися за поняттями «дружба» та
«друзі». Також була виявлена велика кількість слів «спілкування», «люди»,
«знайомства». Це демонструє, що у навчанні найвищою цінністю для
досліджуваних є комунікація. Тобто, навчання більшою мірою асоціюється з
можливістю знайти нових друзів та завести нові знайомства. Для декого зі
студентів навчання на пряму асоціювалося з можливістю реалізації потреби у
спілкуванні та побудові дружніх відносин.
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Таблиця 1. Рівень частоти розподілу найуживаніших слів асоціативного ряду (n=67).

Слово «майбутнє» очевидно часто зустрічається у групі досліджуваних,
оскільки юнацький вік групи досліджуваних передбачає домінування мрій про
майбутню професію. Провідними потребами їх ідеалів стає пошук сенсу життя та
побудова еталону майбутнього. Варто враховувати, що в юнацькому віці ідеал має
такий самий статус, що й реальність.
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Висока популярність вживання слова «час» вказує на те, що з одного боку
новоприбулі студенти усвідомлюють цінність часу, а з іншого, перебувають у
напрузі через загострену необхідність навчитися вдало розподіляти час між
навчанням, спілкуванням, подекуди підробітком та відпочинком. Вживання слова
«час» у роботах студентів відбувається у контексті зі словами: «успіх»,
«досягнення», «відповідальність», «можливість»; а також: «кава», «ранок»,
«втома», «тяжко» і таке інше. У юнацькому віці часова перспектива набуває
особливого значення через розширення поля діяльності та зміни провідної
діяльності.
Взагалі все що пов’язано із втомою дуже широко розповсюджене в
асоціаціях з навчанням. Тут можна побачити високу частоту слів «сон», «ранок»,
«кава», «нерви», «сльози», «стрес», «страх».
Частота фіксації слова «робота» пов’язана з трьома сферами контекстів.
Найбільшою мірою з мріями про опанування майбутньою професією, далі з
роботою над собою, також, в декого зі студентів із необхідністю зараз заробляти
кошти. З останнім пов’язані також слова «праця» та, частково, слова «гроші».
Слово «гроші» також має контекст пов'язаний з «репетиторством»,
необхідністю мати ресурси для «тусовок», переїздами та проживанням під час
навчання.
Частота вживання слова «життя» продемонструвала певну недостатню
спроможність глибинного аналізу під час проходження тестування. Це може бути
пов’язано із тим, що дана вікова категорія ще не передбачає повної
екзистенційної інтеграції. Найчастіше це слово в роботах зустрічалося саме тоді,
коли у ході асоціацій відкривався внутрішньо особистісний конфлікт (між
«невідомістю» та «мрією», між «інформацією» та «майбутнім») . Наприклад, в
одній із робіт між «жорстокістю» та «зрадою» рішенням конфлікту стало: «таке
життя бентежне». Також варто зазначити, що саме слово «життя» в даному
дослідженні демонструє рису юнацтва ставити на одні ваги мрії та реальність
через розширену суб’єктивну глибину світу.
Серед студентів також є такі що відчувають сильну потребу у підтримці,
сумують за сім’єю та домівкою. Це досить часто відображено у контекстах
«мама», «дім», «любов», «дорога». До того ж, відношення між батьками та
юнаками змінюється на відміну від підліткового віку через зміну вікової потреби.
У підлітковому віці це потреба у підтримці, а в юнацькому потреба у значимому
еталонному дорослому.
Важливо зауважити, що популярність слова «вчитель» обумовлена не тільки
тим що серед досліджуваних є присутніми такі що навчаються за спеціальностями
035, та мріють про професію педагога. Це також є ознакою потреби у духовному
вчителі, тобто, пошуку певного авторитету, що також є провідною ознакою
юнацького віку. І, відповідно, слово «вчитель» часто зустрічається у контекстаналізі поруч із «допомога», «майбутнє», «досягнення».
Слово «любов» зустрічається серед тих робіт, де в асоціаціях до слова
навчання взагалі мало слів пов’язаних із ним. Тобто, серед учасників учбового
процесу закономірно присутні й такі, в кого потреба у почутті кохання, та
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побудова відносин вагомо переважає над здобуттям наукових знань. Так само, як і
закономірно, присутній деякий відсоток (близько 8%) невмотивованих студентів,
в яких це чітко проявляється у контексті разом із словом «нудьга».
Також, цікаво відмітити, що для вчорашніх школярів, учасників перших
місяців навчання в якості студентів, велика кількість нових слів пов’язаних із
навчанням саме в університеті справляє велике враження. Тому засвоюючи нову
термінологію, вони широко презентують її під час тестування: «семінари»,
«конспект», «лекції», «пари», «стипендія» та і таке інше.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ РІЗНИХ ФОРМ ПРОЯВУ ІНТЕЛЕКТУ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Економічні та соціальні досягнення багатьох розвинених країн світу в останні
десятиліття дозволили говорити про створення об’єктивних передумов для
благополуччя своїх громадян. Проте, за даними соціологічних та психологічних
досліджень, рівень особистісного благополуччя, на думку респондентів, не на
стільки зріс, як матеріальні та соціальні вигоди, а за деякими показниками
опитувань та досліджень (наприклад, показник «відчуття щастя») населення
розвинених країн Європи та Америки відстає від жителів деяких слаборозвинених
країн Африки [3, с. 28]. Такі факти вказують на актуальність та необхідність
проведення досліджень, спрямованих на вивчення об’єктивних факторів
забезпечення добробуту, в даному випадку дослідження ролі різних форм прояву
інтелекту в забезпеченні особистісного благополуччя.
Вивчення понять щастя, позитивності, благополуччя почалося у другій
половині минулого століття в дослідженнях, виконаних у рамках концепції
психологічного благополуччя Н. Бредберна, К. Ріфф [11], суб’єктивного
благополуччя Е. Дінера [4; 6] і стало особливо активним за останні десятиліття, в
зв’язку з розвитком позитивної психології.
Одночасно з цими напрямками досліджень у психології регулярно
виконувалися прикладні і теоретичні роботи, в результатах яких частіше всього
описувалися імпліцитні уявлення про благополуччя, задоволеності життям,
життєстійкості, щастя тощо. Найчастіше такі терміни використовувалися як
синоніми. Подібна багатозначність не сприяє узагальненню результатів. Отже,
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потрібен аналіз щодо розробки нових конструктів, а також введення термінів для
позначення цих конструктів.
Ще одним складним аспектом даної проблеми є необхідність виділення
компонентів, що становлять сутність благополуччя, як складного психічного
терміну, від факторів – предикторів благополуччя різної природи, що забезпечують
підтримку і «існування» особистісного благополуччя. Йде мова про
нейродинамічні, психологічні, матеріальні, соціальні і соціально-демографічні
фактори.
Батурін та Безсонова [2, с. 32–35] пропонують представити цей термін у
вигляді
схеми
структурно-рівневої
організації.
Рівень
зовнішніх
(позаособистісних) факторів представлений блоком з трьох груп узагальнених
складових зовнішніх благ: біологічних, соціальних і матеріальних благ. Всі
зовнішні блага виступають в якості факторів, що впливають на особистісне
благополуччя у вигляді їх суб’єктивної значущості (оцінок). Рівень особистісних
факторів представлений блоком із 2 груп структур особистості, що визначають
благополуччя: властивостей темпераменту, позитивних рис характеру.
Всі ці ієрархічно організовані складові забезпечують позитивне психологічне
функціонування людини. Рівень міжособистісних факторів представлений
блоком з трьох груп: позитивних вчинків і дій, сприятливих
міжособистісних відносин і сукупності соціально-значущих досягнень,
результати позитивної міжособистісної активності стають фактором, що
забезпечує особистісне благополуччя, будучи схваленими і оціненими з боку
значимих людей і отримавши високу позитивну оцінку самого суб'єкта.
Рівень суб'єктивно-особистісних факторів представлений блоком із трьох
компонентів: афективного, когнітивно-афективного і когнітивного, які
дозволяють сформувати узагальнені і відносно стійкі переживання особистісного
благополуччя у вигляді емоцій, оцінок і суджень з приводу результатів своєї
позитивної активності, а також суб’єктивного рівня своїх зовнішніх
позаособистісних факторів благополуччя [1, с. 98–100].
Важливо вказати, що ще за часів Аристотеля припускали, що вищі розумові
здібності людини призводять до більшого особистісного благополуччя. В свою
чергу, Гроссман і Кітаяма [8] запропонували, що міркування насправді може бути
пов’язане з благополуччям, але це справедливо для прагматичних, а не абстрактних
міркувань. Вони оцінювали мудрість з точки зору того, якою мірою люди
використовують різні прагматичні схеми для вирішення соціальних конфліктів. З
випадковою вибіркою американців вони дослідили, що мудрість пов’язана з
більшим задоволенням життям, меншим негативним впливом, кращими
соціальними відносинами, менш депресивними роздумами, більш позитивними
словами, що використовуються в мові, і більшим довголіттям. Взаємозв'язок між
розумними міркуваннями і добробутом тримається навіть при контролі за
соціально-економічними факторами, вербальними здібностями і кількома рисами
особистості.
Є певна думка, що мудрість передбачає використання певних типів
прагматичних міркувань, які є просоціальними і які допомагають орієнтуватися у
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важких життєвих ситуаціях. Наприклад, Бальтес і його колеги, які розробили
Бердиганську парадигму мудрості, визначили мудрість як знання, корисне для
вирішення життєвих проблем, включаючи усвідомлення контекстів життя і те, як
вони змінюються з часом, визнаючи, що цінності та цілі відрізняються між людьми.
Емоційний інтелект (EI) привернув увагу вчених як здатність, що спроможна
навчити покращувати власний добробут [11]. Зв’язок між емоційним інтелектом та
діапазоном позитивних результатів у академічній, соціальній, психологічній та
кар’єрних сферах серед людей різних вікових категорій був досконало досліджений
[7]. Дослідження також виявили, що емоційний інтелект асоціюється з
різноманітними індивідуальними та соціальними ресурсами, такими як стійкість,
позитивна самооцінка та соціальна підтримка [10, с. 55].
Значна асоціація між емоційним інтелектом та благополуччям підтримується
концептуальними моделями, які пояснюють можливі причинні механізми, за
допомогою яких емоційний інтелект може впливати на добробут [12, с. 111].
Припускається, що EI впливає на особистісне благополуччя шляхом розвитку
адаптивних методів вирішення соціальних проблем, соціального стресу та
міжособистісних конфліктів; сприяє розвитку підтримуючих соціальних мереж;
зменшує негативні і сприяє збільшенню позитивних емоцій; посилює емоційну
регуляцію. EI має сприяти позитивним відносинам з іншими людьми та
спроможності до оволодіння знаннями, що дають можливість для особистого
зростання, почуття життя і самореалізації. Ці концептуальні шляхи між ЕІ та
благополуччям підтверджуються дослідженнями, що документують взаємозв'язки
між ЕІ та соціальною підтримкою і між EI та ефективністю боротьби зі стресом,
зниженням стресу та емоційним регулюванням [9].
Відомий американський професор психології Ширзад [5, с. 12] вводить новий
термін «позитивний інтелект» та стверджує, що досягти справжнього
потенціалу у професійній сфері і в сфері особистісної самореалізації можливо лише
завдяки даному виду інтелекту. Його новаторські дослідження розкривають десять
добре замаскованих психічних саботерів, що заважають людині стати
благополучною. Було досліджено, що ці саботери завдають значну шкоду для
досягнення успіху в різних сферах людської діяльності.
За словами Ширзада Чаміна, позитивний інтелект може:
1) визначати головних психічних саботерів, до загальних саботерів
відносяться: суддя, контролер, жертва, уникач, гіперпильний, неспокійний,
гіперраціональний;
2) вимірювати рівень продуктивності особистості;
3) поліпшує баланс між роботою та особистим життям, знижує стрес.
Чамін стверджує, що саботери ніби нав’язують нам, що вони хороші.
Наприклад, суддя наголошує на тому, що його постійне сумління над вашими
помилками і недоліками змушує вас вдосконалюватися і досягати нових успіхів у
житті. Саботери успішно впливають на людину, в плані поліпшення і досягнення
успіху через страх, занепокоєння, звинувачення, сором, провину тощо (негативне
зміцнення). Проте, дослідження показують, що людині вдається ще більше досягти
успіху, якщо він або вона будуть керуватися протилежними, тобто позитивними
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почуттями цікавості, співчуття, творчості, любові до себе та інших, і любові до
самовираження (позитивне зміцнення).
Саботери починають, як опікуни, допомагати пережити справжні і уявні
загрози нашому фізичному та емоційному здоров’ю. З того часу як ми
дорослішаємо, ми їх більше не потребуємо, але вони стають невід’ємними
частинами нашого життя і нашої свідомості.
Частіше за все, ми починаємо використовувати різні види саботерів під час
важкої життєвої ситуації, стресу, фрустрації, що безумовно негативно впливає на
особистісне благополуччя.
Отже, було б цікаво провести дослідження в даній роботі з новим терміном як
позитивний інтелект, який в нашій країні є поки що мало вивченим. Також ми
хотіли б знати, чи дійсно позитивний інтелект найбільше впливає на особисте
благополуччя, окрім когнітивного та емоційного інтелекту. Наша мета також
полягає в подальшому дослідженні терміну «позитивний інтелект» і те, як він може
розвивати розум і те, як завдяки йому людина може досягти повного потенціалу як
для особистого щастя, так і для успіху в житті.
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Більшість стратегічних рішень, які приймає будь яка компанія, лежать у
сфері маркетингу. Створення нового бізнесу, злиття та поглинання, освоєння
нової ринкової ніші, дилерська політика, звуження або розширення продуктової
лінійки, вибір постачальників і партнерів – всі ці та багато інших рішень
приймаються в рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової
стратегії
компанії
залежить
успіх
цілого
підприємства,
його
конкурентоспроможність. Формування маркетингових стратегій – один з
найсуттєвіших та найскладніших етапів процесу маркетингу, тому дослідження
концепції маркетингової стратегії є доволі актуальним.
Проблеми формування маркетингових стратегій в цілому висвітлено у
фундаментальних наукових працях таких дослідників, як Г.Л. Азоєв, Г. Ассель,
Г.Л. Багієв, Л.В. Балабанова, Д. Дей, П. Дойль, М.М. Єрмошенко, В.С.
Єфремов, В.К. Істамов, Н.В. Карпенко, К.Л. Келлер, Ф. Котлер, Д. Кревенс, Н.В.
Куденко, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, К.І. Редченко, А.О. Старостіна, О.
Уолкер-молодший, Г. Хулей, Дж. О’Шонессі, однак концепції формування
маркетингової стратегії розвитку підприємства приділено недостатньо уваги.
Кожне підприємство по своєму унікальне. Тому процес розробки стратегії
залежить від позиції, яку воно займає на цільовому ринку, динаміки власного
розвитку, реального кадрового та виробничого потенціалу, особливостей
поведінки конкурентів, специфіки продукції, що виробляється чи послуг, що
надаються, рівня якого досягла національна економіка, культурного та
соціального середовища тощо.
Уніфікованої стратегії для всіх фірм та на всі часи не існує.
Стратегія розвитку підприємства являє собою комплекс його довгострокових
дій, реалізація яких спрямована на досягнення поставлених стратегічних цілей. У
сьогоднішньому світі часто бувають коливання, раптові зміни, події, яких
неможливо передбачити. У нестабільному середовищі існує велика кількість
можливих варіантів майбутнього. Тому і варіантів стратегії розвитку може бути
декілька [1].
Маркетингова стратегія – це принципові середньо- та довгострокові
рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та
спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які
охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну, місце та просування)
[2].
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Маркетингова стратегія полягає у довгостроковому узгодженні можливостей
підприємства з ситуацією на ринку, тобто в узгодженні внутрішнього і
зовнішнього середовищ його діяльності. Інструментами реалізації маркетингових
заходів на цьому рівні управління виступають [3]:
– вдосконалення організаційної структури підприємства;
– організація проникнення на нові товарні ринки;
– розробка і введення на ринок нового товару;
– згортання ділової активності і відхід з ринків, де стало неможливим
отримання стійкого прибутку;
– проникнення на нові ринки за допомогою створення спільних підприємств;
– кооперація діяльності з агентами, що володіють досвідом успішної
діяльності на ринках, що цікавлять.
Цілі підприємства визначають напрями розвитку його ділової активності.
Стратегія ж являє собою план досягнення цих цілей, в якому мають бути
відображені всі елементи маркетингу, фінансові ресурси, виробничі можливості.
В основі стратегії маркетингу лежать п'ять стратегічних концепцій:
– вибір цільових ринків;
–сегментація ринку, тобто виділення конкурентних цільових ринків в рамках
сукупного;
– вибір методів виходу на них;
– вибір методів і засобів маркетингу;
– визначення часу виходу на ринок [4].
При виборі концепції підприємства потрібно враховувати фактори
формування маркетингової стратегії, серед яких вирішальне значення мають:
постачальники, які забезпечують підприємство ресурсами для виробництва, серед
яких необхідно знайти тих, хто надасть найкращу якість за найменшу плату;
посередники, які оцінять свої послуги за прийнятну ціну; технологічне вивчення
процесу виробництва, а також застосування на практиці передових новаторських
технологій; соціально-економічні фактори, коли необхідно враховувати потреби
ринку, а також цінову політику виробленої продукції підприємства.
Саме від цих факторів залежить цінова стратегія, яку вибере фірма; апаратні
ресурси і можливості самого підприємства; основна концепція, яка обрана
підприємством, її цілі та шляхи до їх досягнення. Для того, щоб спростити процес
формування маркетингової стратегії, її можна умовно розбити на етапи, а її
завдання - на ряд підвидів. Загальна стратегія полягає у прийнятті головної
концепції, яка буде лежати в основі діяльності та розвитку підприємства, вибір
профілю роботи, а також визначення географічних рамок діяльності. Крім того,
при її виборі необхідно враховувати особливості освоюваного ринку, державні
програми в обраній галузі, а також нюанси законодавства.
У стратегічному маркетингу і менеджменті виділяють 3 основних рівня
маркетингової стратегії: загальні (або корпоративні) стратегії маркетингу, ділові
та функціональні (або інструментальні) стратегії маркетингу.
Корпоративна стратегія маркетингу полягає в розробці місії, бізнес-цілей і
цінностей компанії. Така загальна стратегія маркетингу визначає вектор розвитку
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компанії і асортименту, відображає основні амбіції компанії в галузі та задає
правильні пріоритети всієї маркетингової діяльності. Після затвердження місії та
головних цілей компанії на ринку рекомендується перейти до розробки ділових
маркетингових стратегії підприємства.
Ділові стратегії маркетингу – основа будь-якої маркетингової діяльності
компанії. Без них складно правильно налагодити управління і роботу відділу
маркетингу. Вони визначають характер взаємодії компанії з ринком,
встановлюють пріоритетність розподілу ресурсів (персонал, бюджет, сировина,
досвід) і акцентують увагу на збільшенні прибутку компанії. Даний тип
маркетингових стратегій дозволяє поглянути глобально на компанію, оцінити її
можливості і правильно розподілити обмежені ресурси для досягнення
максимального прибутку. Виділяють 3 напрямки ділових стратегій: портфельна
стратегія, стратегія росту і стратегія конкурентної боротьби. Функціональні (або
інструментальні) стратегії маркетингової діяльності розробляються на самому
останньому
етапістратегічного
планування.
Функціональні
стратегії
розробляються для кожного підрозділу (відділу) компанії окремо, іншими
словами: в ситуації, коли компанія управляє декількома брендами, функціональні
стратегії мають бути встановлені для кожного бренду.
Функціональні стратегії маркетингу описують тактичні дії з поліпшення
маркетинг – міксу товару. На даному рівні ієрархії виділяють такі різновиди
маркетингових стратегій: асортиментна стратегія, стратегія просування, стратегія
дистрибуції, стратегія ціноутворення і стратегія вибору цільового ринку.
Отже, у сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефективному
управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому потрібно знати, як
аналізувати ринкові можливості, відбирати цільові ринки, розробляти ефективний
комплекс маркетингу й успішно управляти впровадженням у життя
маркетингових заходів. Таким чином, стратегія маркетингу – це комплекс
базових рішень, спрямованих на досягнення мети фірми з урахуванням власних
можливостей, а також факторів навколишнього середовища. Саме ефективна
маркетингова стратегія допоможе підприємству функціонувати у несприятливому
зовнішньому середовищі.
Аналізуючи застосування різних стратегій різними фірмами, можна говорити
про існуючу різноманітність маркетингових стратегій. Незважаючи на те, що
базова мета функціонування всіх фірм на ринку однак –одержання прибутку, не
існує єдиної маркетингової стратегії щодо її досягнення, яка була б прийнятна для
всіх фірм. При формуванні маркетингової стратегії слід враховувати цілі
підприємства, наявні ресурси, позицію фірми на ринку, стан попиту,
загальноекономічні показники фірми.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ДО НАВЧАННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ТА АМПЛІФІКАЦІЇ
Серед першокурсників спеціальностей історія, культурологія, право,
політологія на базі Таврійського національного університету імені В.І.
Вернадського у місті Києві року було проведено психологічне тестування, метою
якого була: побудова загальної картини відношення до навчання, виявлення
нагальних потреб в рамках адаптації першокурсників до нових умов навчального
процесу. У дослідженні взяли участь 71 юнаків (n=71).
Головним інструментом у даному дослідженні була методика Ампліфікації за
К.Г. Юнгом до слова «Навчання». Обробка результатів здійснювалася із
застосуванням контент-аналізу у програмі Concordance 3.3. Загальна сукупність
слів при n=71 склала 1927 [2].
В ході проведення тестування було встановлені наступні результати.
Найуживанішими термінами виявилися такі як: «майбутнє», «розвиток»,
«інтерес», «успіх», «ціль», «можливості», «рух», «кар’єра». Що вказує на
високий рівень мотиваційної складової до навчального процесу студентів даного
інституту.
Рівень частоти розподілу найуживаніших слів асоціативного ряду
представлений у Таблиці 1.
Найпопулярніше слово «пари» (що зустрілося у 30 студентів), виявилося
пов’язано у студентів із різними асоціаціями. Такими, як: рутина, домашнє
завдання, втома, кава, друзі, радощі, досвід.
Слово «книги» у своїх асоціаціях до слова навчання використали 29
студентів. Найчастіше це слово зустрічалося однією з перших асоціацій, що
проявляло соціально-бажані відповіді на початку тестування.
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Таблиця 1. Рівень частоти розподілу найуживаніших слів асоціативного ряду (n=67).
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Наступними за уживаністю були слова «майбутнє» та «розвиток».
Найчастіше, спрямованість думок у «майбутнє» зустрілася у студентів юридичної
спеціальності та культурології. Слово «розвиток» серед майбутніх культурологів,
психологів та соціальної роботи. Слово «майбутнє» очевидно часто зустрічається
у групі досліджуваних, оскільки юнацький вік групи досліджуваних передбачає
домінування мрій про майбутню професію. Провідними потребами їх ідеалів стає
пошук сенсу життя та побудова еталону майбутнього. Саме тому разом з
домінантою слова «майбутнє», одними з найуживаніших у відношенні до слова
навчання зустрілися слова «мрія», «успіх», «успішність», «ціль», «можливості»,
«бажання» [1].
Варто враховувати, що в юнацькому віці ідеал має такий самий статус, що й
реальність.
У навчальній діяльності розвиваються новоутворення, властиві для даного
віку, які приходять в суперечність зі старою соціально ситуацією розвитку,
руйнують її та будують нову, яка, в сою чергу, відкриває нові можливості для
психічного розвитку в подальшій дорослості.
Слово «друзі» серед асоціацій до навчання зустрілося у 25 осіб. Воно було
застосовано зі словами, до прикладу: гуртожиток, досвід, знайомства, весело. Це
демонструє важливість для учасників навчального процесу комунікації та
можливості будувати нові відносини. Також, дане явище рівномірно розподілене
за кількістю спеціальностей.
Популярності зазнало також використання слова «викладачі» (25 осіб).
Асоціювалося з такими словами, як можливості, відповідальність, залік,
самостійна робота.
Недалеко, за кількістю, знаходяться також слова «університет», «сесія» та
«семінари». Ці слова, переважно використовувалися студентами на початку
асоціативного ряду у якості свідомої соціально-бажаної відповіді.
Слово «робота» у декого з першокурсників виявилося пов’язане із
бажаннями стати науковцем, або іншими уявленнями себе у майбутній професії
(чи перспектив заробляння коштів), а, також, з асоціюванням навчання як
складної праці. В той же час, слово «праця» зустрічалося в усіх роботах у
асоціаціях з наполегливістю та бажанням створити омріяне майбутнє.
Загалом, це проявило бачення студентів за кожним з фахів свого
університету як інструменту для самореалізації успіху у майбутньому.
При чому, власне слово «успіх», переважно, було використано серед
спеціальності право. Його можна зустріти в емоційно-позитивних складових
асоціаціях до слова навчання. Поруч зі словами, наприклад, диплом, життя
майбутнє, ціль.
Варто зазначити, що слово «результат», яке будо використано в
асоціативному ряді 19-ма досліджуваними (але, переважною більшістю, саме
студентами спеціальності культурологія), було використано у контекстах до слів
саморозвиток, праця, активність, інтелект, оцінка та таке інше. Що також дає
розуміння про високу мотиваційну складову у навчальному процесі.
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Слово «інтерес» у контент-аналізі до слова навчання були застосовані зі
словами атмосфера, книги, підготовка та таке інше. За кількістю учасників, з
поміж 18 осіб, розподілився майже в однаковій частоті прояву, з невеликою
перевагою серед спеціальності історія.
Стосовно слова «життя», що також виявилося серед досить вживаних у
асоціаціях, то його можна зустріти, як у тих випадках, коли асоціативний ряд
емоційно-негативно заряджений (смерть, рутина, монотонність), тобто, в якості
елементу заспокоювання, так і в емоційно-позитивних (самореалізація,
перспектива, успіх, вдача), в якості елементу ствердження буття.
Популярним виявилося також слово «час», яке у більшості випадків
відображало тривогу першокурсників через складнощі у поєднанні навчальної
діяльності, спілкуванні з друзями та відпочинку (поруч зі словами, наприклад:
захоплення, відпочинок, сон, важко, книги, втома, друзі).
Застосування слова «інформація» у контент-аналізі була пов’язана зі
словами: книги, конспекти, ресурси, новинки, досвід і таке інше.
Також, серед усіх зазначених спеціальностей були присутні студенти
(близько треті), що виказували втому у асоціативному ряді словами великою
кількістю слів «втома», «сон», «відпочинок», «канікули», а також подібних до
них.
Поява у асоціативному ряді до слова «навчання» таких слів, як
«страждання» та «складнощі» присутні на всіх спеціальностях, але, швидше
опосередковано, та пов’язане, в асоціативних рядах, більшою мірою зі сферами
комунікацій із одногрупниками та фінансовим забезпеченням. Оскільки, їх можна
зустріти поруч із гроші, голод, суперечка, друзі, спілкування і таке інше.
В той же час слова «весело/веселощі», «радість», «бажання» та «щастя» із
мріями про отримання диплому, успіху, в загальному сенсі, та спілкуванням.
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
У ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація. Стаття присвячена аналізу собівартості продукції та факторам її зниження у
промисловості будівельних матеріалів. Наведено приклади зниження собівартості виробництва
бетону. Метою статті є пошук напрямів використання резервів зниження собівартості продукції
як одного із напрямків підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності
продукції підприємства.
Ключові слова: собівартість, фактори зниження собівартості, прибуток, промисловість
будівельних матеріалів.

Постановка проблеми. Витрати підприємства є однією з ключових категорій
економіки. Від розміру витрат підприємства залежить його прибуток. Основну
частину витрат підприємств промисловості будівельних матеріалів складає
собівартість продукції. Тому резерви її зниження є джерелом нарощування
прибутку підприємством.
Стан дослідження. Проблемою високої собівартості виробництва
будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт в Україні займалося багато
вчених, зокрема О.М. Вовк, С.В. Мочерний, Н.П. Гушлик, М.В. Шашко та інші.
Вони досліджували процес формування собівартості виробництва будівельних
матеріалів, розглядали шляхи її зниження, аналізували галузь будівництва в
Україні в цілому та перспективи її розвитку.
Виклад основного матеріалу. Основною метою господарської діяльності
підприємства є отримання прибутку. Його розмір залежить від багатьох факторів,
одним із яких є розмір витрат підприємства. Залежність розміру прибутку та
витрат є оберненою – чим нижчі затрати, ти більшою є величина прибутку, адже
прибуток являє собою різницю між чистим доходом, або виручкою, та витратами,
що виникають у процесі виробництва та його обслуговування. Собівартість
продукції виражає собою витрати на її виробництво.
Собівартість продукції, як економічна категорія, може розглядатися з
декількох сторін:
- як комплексний економічний показник, що поєднує в собі витрати на
спожиті засоби виробництва, витрати на заробітну плату робітників
підприємства, а також частину прибутку, призначену для соціального
страхування;
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- як важливий узагальнюючий показник, що виступає характеристикою
ефективності роботи підприємства;
- як база для ціни продукції та її нижня межа [1].
Тобто собівартість є не просто виразником витрат на виробництво продукції.
Це є однією із найголовніших категорій в економіці. А тому наявність резервів
зниження собівартості є фактором до зниження загальних витрат підприємства і,
як наслідок, збільшення суми прибутку.
Промисловість будівельних матеріалів є матеріаломісткою. Виробництво та
реалізація продукції: бетону, цементу, залізобетонних виробів тощо, а також
обслуговування виробничого процесу потребує великих матеріальних затрат.
Основну частину витрат підприємств даної промисловості займають саме витрати
на виробництво продукції – собівартість.
Собівартість виробництва будівельних матеріалів є дуже високою за рахунок
витрат сировини та основних матеріалів. Будь-яке навіть незначне зниження по
даній статті витрат спричинить досить вагому зміну суми виробничих витрат
підприємства і, як результат, зниження собівартості продукції. Це дасть
можливість регулювати ціну і дозволить отримати додатковий прибуток. До того
ж можливість регулювання ціни дозволить підприємству покращити свою
конкурентоспроможність за рахунок нижчої ціни, ніж у конкурентів з якістю
продукції не гіршою, ніж конкурента продукція.
У собівартості бетону найбільшу частку займають витрати цементу. Віддача
від цементу у процесі виробництва лише 50%, тому окрім затрат грошових
підприємство несе і витрати матеріалів. Зменшити частку цементу у собівартості
бетону можна. До того ж не погіршуючи якості кінцевої продукції. Наприклад,
використання добавки «Суперпластифікатор C-3» при виробництві бетону
дозволить зменшити витрати цементу на 15%-22%, до того ж наддасть міцності
продукції. Витрати на придбання добавки є нижчими, ніж витрати цементу, тому
таке рішення є економічно вигідним для підприємств промисловості
будматеріалів.
Зниження витрат основних матеріалів на виробництво також можливе за
рахунок зменшення відходів. Повторне використання відходів при виробництві
нової продукції дозволить знизити витрати на придбання необхідних матеріалів і
дозволить знизити собівартість одиниці продукції. Наприклад, у процесі
виробництва цементу формується цементний пил. Підприємства зазвичай його
просто утилізують, але саме цементний пил є хорошим вихідним матеріалом для
виробництва цементу. Тобто залишки, що залишилися після виробництва, які
раніше просто викидалися, тепер можна застосовувати повторно. Це дозволить
зекономити до 10% цементу [2]. Окрім економії таке використання відходів не
погіршує стан екології.
Окрім витрат основних матеріалів великі затрати йдуть на утримання та
експлуатацію обладнання для виробництва будматеріалів.
Виробництво бетону високої якості неможливе без бетонозмішувальної
установки. Вона забезпечує використання правильної кількості наповнювачів і
ефективно їх змішування для досягнення однорідної бетонної суміші. Але процес
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виробництва бетону потребує постійної чистки бетонозмішувальної установки від
залишків бетону. Несвоєчасне очищення установки може призвести до поломки
обладнання і погіршення якості продукції, що виробляється через потрапляння
застиглих фрагментів бетону з минулого виробничого циклу.
Процес чистки стінок бетонозмішувача є трудомістким і фізично
виснажливим. Тому утримання та експлуатація обладнання для підприємства
може бути затратним. Витрати за даною статтею, в свою чергу, входять до
собівартості кінцевої продукції, що впливає на її ціну та розміри прибутку від її
реалізації.
Тому одним із шляхів економії затрат на утримання та експлуатацію
обладнання є полегшення процесу догляду за основними засобами, що беруть
участь у процесі виробництва бетону.
Наприклад, для легшого очищення бетонозмішувача сьогодні випускають
велику кількість хімічних речовин для чистки. Це можуть бути емульсії, кислоти
тощо. Найбільшого розповсюдження набули декілька засобів:
- розчин Bio Decap Beton Guard, ним можна як видаляти застиглий цемент,
не псуючи деталі обладнання, так і обробляти стінки бетонозмішувальної
установки безпосередньо перед виробництвом, тоді після виробничого процесу
необхідність чистки зникне взагалі;
- очисник «Лугато» – він ефективний як соляна кислота, але не чинить
шкоди здоров’ю;
- засіб «Баракуда», який не містить у своєму складі кислот, що робить його
безпечним. До того ж засіб є концентрованим, що дозволить зекономити витрати
засобу;
- мастило Divinol Mischerschutz, який окрім швидкої очистки запобігає
подальшому налипанню бетонної суміші [3].
Використання даних засобів у процесі догляду та експлуатації обладнання
дозволить зекономити затрати праці на 12–15%, адже процес чистки займатиме
менше часу, ніж раніше. А усунення залишків бетону зі стінок бетонозмішувача,
дозволить не погіршувати його якість.
Висновки. Основною метою даної роботи було дослідження шляхів
зниження собівартості продукції підприємств будівельних матеріалів. До основних
резервів зниження затрат на виробництво будматеріалів було віднесено
можливість зниження витрат основних матеріалів та витрат на утримання та
експлуатацію обладнання. Витрати основних матеріалів займають близько 70%
собівартості готової продукції, тому їх зниження дозволяє суттєво зменшити
собівартість продукції. В роботі було запропоновано змащувати частину цементу
для виробництва бетону и виробів з нього добавкою, що економить 15% цементу.
Також було запропоновано змінити підхід до утримання основних виробничих
засобів. Для зменшення затрат праці та часу на чищення та обробку основних
засобів було запропоновано ряд засобів по догляду за бетонозмішувальними
установками. Їх використання полегшить процес чищення, зробить його
безпечнішим та менш трудомістким.
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ДОСВІД КРАЇН ЄС АНТИДЕМПІНГОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Світове господарство не може ефективно функціонувати без вироблення
державами спільних правил поведінки та механізмів їх реалізації, що у свою чергу
передувало утворенню державних інтеграційних об’єднань. Саме ЄС посідає
ґрунтовну позицію у системі міжнародних економічних відносин.
У Європі ця інтеграція отримала свій початок від Європейського
співтовариства вугілля та сталі. Пізніше, а саме у 1957 році у Римі був підписаний
Договір про створення Європейського економічного співтовариства [1].
Організація «Спільного ринку» сприяла вільному торговому обміну між
державами-учасниками. Також був прийнятий загальний тариф на продукти
(товари), які поступають з третіх країн.
В періоди зростання ємкості світових ринків виникає багато труднощів зі
збутом виробленого товару, який починають реалізувати за настільки низькими
цінами, що національні виробники змушені або змиритись зі значними втратами,
або зовсім зупинити виробництво окремих товарів. Проти таких несправедливих
переваг у торгівлі направлені антидемпінгові правила.
Зважаючи на те, що в доктрині європейського права ЄС називають
«традиційним користувачем антидемпінгової політики», слід акцентувати увагу на
тому, що перший антидемпінговий правовий акт ЄС був прийнятий у 1968 р.,
після чого він неодноразово змінювався. На сьогоднішній день правовою основою
захисту Внутрішнього ринку ЄС від демпінгового імпорту з країн, що не є членами
ЄС є Постанова Ради ЄС (Council Regulation) №1036 «Про захист від
демпінгового імпорту з країн, що не є членами Європейського Союзу» від 30
червня 2016 року [3].
У 1968 році була прийнята Постанова №439/68 щодо антидемпінгу «Про
захист проти демпінгової практики, премій або субсидій з країн, що не належать
до ЄЕС». За нею, відповідно, появилось багато нормативно-правових документів,
які спрямовувались на боротьбу за вартість власного виробника. Особливу увагу
слід приділити Постанові № 1765/82 ЄЕС (30.06.1982 р.) «Про спільне
регулювання імпорту з країн з державною монополією зовнішньої торгівлі», а
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також №1766/82 (30.07.1982 р.) «Про спільне регулювання імпорту із КНР». Ці
основні документи регламентують діяльність ЄС в напрямку антидемпінгової
політики.
На сьогодні для ЄС Китай є провідним торговим партнером, суперечки між
ними останнім посилюються. Зокрема, Євросоюз в останні кілька місяців почав
антидемпінгові розслідування проти низки китайських промислових галузей,
починаючи від свічкової індустрії і закінчуючи виробниками болтів і гайок.
Китайський уряд висловив також невдоволення тим, що Європейський союз
вирішив прийняти антидемпінгові заходи щодо експортованих з Китаю
скріпляючих матеріалів. У 2008 році було прийнято рішення, що ЄС являється
головним ринком збуту такого товару. Це стало «вироком» для китайських
підприємств, так як негативно вплинуло на їх діяльність. КНР у свою чергу,
зафіксувала неправомірні дії, і збирає аргументовані докази, щоб зробити і
направити запит до СОТ.
Доречно дослідити антидемпінгову політику ЄС на український ринок. На
початку червня набрав чинності Регламент ЄС 2018/825, який передбачає
внесення змін до європейського законодавства у сфері заходів торговельного
захисту європейських виробників від демпінгового або субсидованого імпорту.
Згідно з яким для іноземних виробників важливе значення відіграватиме як саме
ЄК розраховуватиме ціну, яка впливатиме на маржу шкоди. В даний час tanget
price розраховується як сума собівартості і розумної норми прибутку. Зазначено,
що мінімальний фіксований рівень норми прибутку тепер не може бути менше
6%. У таблиці 1 наведено діючі антидемпінгові заходи ЄС щодо української
продукції.
Таблиця 1
Чинні антидемпінгові заходи ЄС щодо української продукції, станом на 11.10.2018 р.
№
Назва
Діючі заходи
Дата
Термін до
Примітки до
п/п
товару
застосування / якого діють
заходів
продовження
заходи
заходів
1
Труби
ВАТ
06.2006 /
10.2023
Триває
безшовні
«Дніпропетровський
07.2012 /
проміжний
трубний завод» –
10.2018
перегляд
12,3%, ВАТ
У 2012 р.
«Нікопольський завод
мито для
безшовних труб», ВАТ
компаній
«Нижньодніпровський
Інтерпайп
трубопрокатний завод»
зменш. з
– 13,8 %; ЗАТ
25,1% до
«Нікопольський завод
17,7%, а
сталевих труб ЮтіСТ»
потім до
– 25,7%
13,8%
2
Гарячекат
60,5 євро за тону
07.10.2017
06.10.2022
аний
прокат
*сформовано автором за даними [2].
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Окрім зазначених у таблиці товарів, особливо пильними повинні бути ще й
наступні індустрії, а саме: олія (соняшникова) з експортним митом на насіння
соняшнику, виробів з деревини (заборона експорту лісу-кругляку), виробники
ДВП, ДСП. В даному випадку діє регламент ЄС 2018-825.
Отже, останніми роками поширений антидемпінг, і являє собою ефективний
інструмент захисту власної продукції щодо іноземного виробника. Вільна торгівля
ЄС дозволяє реалізувати правила на переваги держави, і саме сприяє
забезпеченню загального добробуту. Також ця політика не забороняє
застосовувати спеціальні обмежувальні інструменти щоб захистити внутрішній
торговельний ринок від несправедливої ціни. Отже, антидемпінг це інструмент
який застосовується з використанням принципів і правил Європейського Союзу.
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
Анотація. У статті досліджено проблеми діяльності кредитних спілок в Україні. Розглянуто
основні види діяльності кредитних спілок. Встановлено невідповідності в законодавстві щодо
визначення організаційно-правової форми кредитних спілок. Здійснено комплексний аналіз
діяльності кредитних спілок за 2017-2018 рр., на основі якого виявлено проблеми їх
функціонування. Розроблено рекомендації щодо їх розвитку в Україні.
Ключові слова: кредитна спілка, неприбуткова організація, фінансові послуги,
саморегулююча організація кредитних спілок, система гарантування депозитів.

Постановка проблеми. Незважаючи на тривалий час існування в незалежній
Україні, відновивши свою діяльність ще на початку 90-х рр. ХХ ст., кредитні
спілки посідають незначне місце на ринку фінансових послуг та практично не
підтримуються державою. Потенціал та можливості кредитних спілок в Україні не
використовуються належним чином. Проте їх розвиток через державну підтримку
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може дати змогу забезпечити необхідну стабільність на ринку фінансових послуг
України, стати вагомим джерелом фінансового забезпечення домогосподарств.
В економічній літературі є низка серйозних напрацювань щодо кредитних
спілок, зокрема захищені дисертації (Р.Р. Коцовська, О.І. Іваненко) та розроблені
навчальні посібники (А.В. Духневич, Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Р.Р.
Коцовська, У.Я. Грудзевич). Загалом щодо дослідження проблем та розроблення
окремих напрямів розвитку кредитних спілок в Україні працювали такі вчені та
практики, як В.І. Алєксєєв, С.Г. Бабенко, Л.І. Бабидорич, О.В. Гаркуша, С.Д.
Гелей, В.В. Гончаренко, Я.Л. Гончарук, О.В. Добровольська, В.М. Довганюк,
О.К. Єлісєєва, В.В. Іжевський, Л.І. Катан, Г.В. Колєснікова, О.Я. Маліновська,
Л.О. Примостка, В.М. Русан, А.А. Стадник, О.О. Хоменко, В.Г. Швець.
Стан дослідження. Метою даної статті є дослідження особливостей
функціонування кредитних спілок та розробленні рекомендацій щодо їх розвитку в
Україні.
Передумовами розвитку більшості небанківських фінансово-кредитних
інститутів традиційно вважаються ті ніші, які неспроможні зайняти банківські
установи. Кредитні спілки виникли як реакція на потреби у наданні швидких та
недорогих фінансових послуг. Забезпечення конкурентоспроможності фінансових
послуг, що пропонуються кредитними спілками, можливе за однієї обставини надійності та стійкості фінансового посередника.
Виклад основного матеріалу. Основна мета діяльності кредитної спілки фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих
заощаджень для взаємного кредитування, фінансової підтримки підприємницьких
ініціатив та надання інших фінансових послуг.
Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:
Ø
добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
Ø
рівноправності членів кредитної спілки;
Ø
самоврядування;
Ø
гласності [1].
Законом України «Про кредитні спілки» №2908 встановлено обмеження
щодо господарської діяльності кредитних спілок, що передбачають можливість
приймати вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки; надавати
кредити своїм членам, а також фермерським господарствам та приватним
підприємствам, які перебувають у їх власності; залучати на договірних умовах
внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в
безготівковій формах; розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних
рахунках в установах банків, об’єднаній кредитній спілці; купувати державні цінні
папери та паї кооперативних банків; залучати на договірних умовах кредити
банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій
для надання кредитів своїм членам; надавати кредити іншим кредитним спілкам
[1]. Як бачимо, кредитна спілка характеризується вузькою спеціалізацією щодо
можливих напрямів використання заощаджених фінансових ресурсів та надання
кредитних і депозитних послуг тільки власним членам.
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Закон № 2908 є недосконалим щодо чіткого визначення організаційноправової форми кредитної спілки, оскільки трактує, що вона є неприбутковою
організацією, що заснована фізичними особами, професійними спілками, їх
об’єднаннями на кооперативних засадах задля задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки [1].
Аналіз даних щодо діяльності кредитних спілок за 2017-2018 рр. наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок 2016-2018 рр. [2]

Як видно з табл. 1, кількість кредитних спілок за 2016-2017 рр. зменшилась на
84 (18,2%), а за 2017 р. – на 20 (5,3%). На кінець 2018 р. кількість членів
кредитних спілок становила 479,0 тис. осіб, що на 85,1 тис. (15,1%) менше, ніж на
кінець 2017 р., та на 78,8 тис. осіб (12,3%) менше, ніж на кінець 2016 р. Також
відбулися зміни в структурі членів кредитних спілок. Так, за 2018 р. зменшились
частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, на 16,1 тис. осіб
(на 12%), а саме до 118,2 тис. осіб, та членів кредитних спілок, які мають діючі
депозитні договори, на 4,1 тис. осіб (18,9%), а саме до 17,6 тис. осіб.
За результатами 2018 року, як і в попередні періоди, більшість кредитних
спілок 123 (53%) об’єднує кількість членів – до 1,0 тис. осіб. Значна частина
кредитних спілок 99 (42,7%) об’єднує від 1,0 тис. до 10,0 тис. членів. Розподіл
кредитних спілок за кількістю членів наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Розподіл кредитних спілок за кількістю членів [2]
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На кінець 2018 року кількість членів кредитних спілок становила 479,0 тис.
осіб, що на 85,1 тис. осіб (15,1%) менше, ніж на кінець 2017 року. Також
відбулися зміни і в структурі членів кредитних спілок. Так, зменшилися частки
членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 134,3 тис. осіб до
118,2 тис. осіб та членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, з
21,7 тис. осіб до 17,6 тис. осіб.
Система кредитних спілок станом на 31.12.2018 порівняно з аналогічною
датою 2017 року демонструє незначне збільшення активів та зменшення капіталу
(рис. 1.).
Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 31.12.2018 становить 2
218,4 млн. грн. і збільшився на 48,6 млн. грн., або на 2,2% порівняно з
відповідною датою 2017 року (2 169,8 млн. грн.).
Загальний обсяг капіталу становить 977,1 млн. грн. та порівняно з
31.12.2017 зменшився на 85,4 млн. грн., або на 8%.

Рис. 1. Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок [2]

Проведений аналіз говорить про те, що основними проблемами розвитку
вітчизняних кредитних спілок є:
Ø
наявність значної кількості дрібних кредитних спілок з низьким рівнем
капіталізації та активами невеликих розмірів;
Ø
наявність у структурі кредитної спілки значної кількості неактивних
членів;
Ø
відсутність стандартизованої методики оцінки ризиків клієнтів
кредитної спілки;
Ø
відсутність ефективного механізму захисту прав учасників кредитних
спілок щодо гарантування вкладів у кредитній спілці;
Ø
високі процентні ставки за позиками, що зменшує попит на них [3].
Висновки. Проаналізувавши основні показники діяльності кредитних спілок,
фактори, що на неї впливають, а також взявши до уваги певні аспекти досліджень
науковців [4], потрібно виконати такі основні шляхи вдосконалення діяльності
кредитних спілок:
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1) запровадити на державному та регіональному рівнях систему стабілізації
та фінансового оздоровлення кредитних спілок, здійснення процесів злиття
чинних кредитних спілок та виведення з ринку неплатоспроможних кредитних
спілок;
2) створити систему гарантування депозитів учасників кредитних спілок
шляхом включення кредитних спілок до банківської системи гарантування
вкладів, яку представляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
3) розширити перелік фінансових послуг, що надаватимуть кредитні спілки
своїм учасникам, та фінансових інструментів, що використовуватимуться
кредитними спілками;
4) розширити коло споживачів послуг кредитних спілок за рахунок малих
підприємств, фермерських господарств та інших кооперативів;
5) активізувати діяльність кредитних спілок щодо підтримки
сільськогосподарських підприємств для забезпечення економічного розвитку
відповідних територій.
Отже, вищезгадані пропозиції вдосконалення діяльності кредитних спілок
забезпечать формування умов для розвитку кредитних спілок та можливість у
перспективі посісти одне з провідних місць у кредитуванні, а також стати
головною опорою для малих виробників.
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ЄВРОБАЧЕННЯ – МУЗИЧНИЙ КОНКУРC ЧИ ПОЛІТИЧНА АРЕНА?
Євробачення – щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між
країнами-членами Європейської мовної спілки (ЄМС). Вперше музичний конкурс
«Євробачення» пройшов у Швейцарії. З'явився конкурс в результаті
перетворення італійського фестивалю Сан-Ремо. Марсель Бесон, який дуже
любив цей проект, бачив в конкурсі можливість об'єднання націй в повоєнний
час. Європейцям, які ще п'ять років тому стріляли один в одного, потрібно було
звикати жити в світі і шукати точки дотику.
Але з об’єднанням виявилося не все так просто, оскільки чимале значення в
допуску або недопуску країн на конкурс, а також в оцінках виконавців
національними журі грає політика. Так, з країн колишнього СРСР за політичними
мотивами до участі в «Євробаченні» не допускалися Азербайджан, Вірменія,
Грузія і Росія. Наприклад, в 2007 році Азербайджан «забракували» через те, що
телекомпанію, яка подала заявку на мовлення, організатори оголосили «зайве
проурядовою» [1]. Підсуджування національного журі з політичних мотивів стало
просто бичем конкурсу. І тепер виникає питання: «Євробачення – це пісенний
конкурс, що об'єднує країни музикою, чи це справжня політична арена
сучасності?».
Менеджмент конкурсу з української сторони здійснює Національна суспільна
телерадіокомпанія України, власне серед якої у 2019 році стався справжній
скандал. Тому що, договір між учасником від України та НСТУ в цьому році став
справжнім шоком для всієї країни.
Співачка Анна Корсун (сценічне ім’я – MARUV) здобула перемогу в шоу
Національний відбір в результаті чесного конкурсу і отримала максимальний бал
від глядачів. Її виступ високо оцінили музичні експерти, представники шоу-бізнесу
та глядачі. Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній
арені, також є зобов'язання: після підписання договору з ПАТ «НСТУ» на час
конкурсу виконавець стає культурним послом України і доносить не тільки власну
музику, але також стає виразником думки українського суспільства в світі. Після
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проведених переговорів ПАТ «НСТУ» і співачка MARUV не знайшли спільного
рішення з приводу місії представника України на міжнародному пісенному
конкурсі, що окремий раз доводить про вплив політики на конкурсі.
«Як раніше я говорила, відмова від концертів в Росії не був для нас
принциповим. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я
підпишу, стануть для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і
щиро люблю свою державу. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи
своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не
боксерська груша на політичній арені, – заявила MARUV [2].
Власне, Україна, за всі роки існування «Євробачення», більшість разів
отримувала найбільше уваги на в той час, коли в країні тривали масштабні
політичні дії.
Перша перемога України на Євробаченні у 2004р. стала як раз під час подій
Помаранчевої революції. Чи то журі конкурсу вирішили так підтримати нашу
Руслану з її піснею «Wild Dances», чи то сама співачка так передала світу всю
свою енергію, виступила, проломила скляну сцену і, врешті-решт, перемогла.
У 2007 році вибухнув скандал навколо пісні Андрія Данилка (Вєрки
Сердючки). Російські глядачі звинуватили Данилка в тому, що в фіналі конкурсу
він заспівав фразу «Russia Goodbye» замість офіційної версії «Lasha Tumbai», –
і давай кричати, що відтепер ноги Андрія Данилка в Росії не буде! І як Данилко не
переконував росіян, що їм почулося – не допомогло. Європу Данилко, звичайно,
порвав і друге місце на «Євробаченні-2007» зайняв. Але концертів і корпоративів
в Москві позбувся надовго. А тепер виявляється, що пісня-то була пророчою...
Згадаємо 2016 рік, конкурс виграла представниця України, одна з активісток
кримсько-татарського меджлісу Джамала з піснею «1944», присвяченої
депортації кримських татар у 1944 році. Власне, за два роки до цього стались
події, що були пов’язані з анексією АР Крим у 2014 році. І тепер, коли наша
співачка «привозить» пісню з прямим порушенням правил «Євробачення», що
забороняють виконання пісень політичного змісту, конкурсна комісія заплющила
на це очі, щоб, на нашу думку, підтримати Україну в боротьбі з агресором [3].
Євробачення є грандіозним, яскравим видовищем для одних, для інших –
давно являє собою платформу для гарячих геополітичних виступів, з
обвинуваченнями у договірному голосуванні та обдурюванні при підрахунку
голосів, що переслідує конкурс протягом багатьох років. А також, це ще один
привід для з’ясування відносин між країнами-учасницями, що мають політичні
конфлікти. Отже, провівши аналіз, можемо зробити висновок, що Євробачення
– це, в першу чергу, майданчик політичних скандалів, а лише потім музичний
конкурс.
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ПРОСВІТНИЦЬКА ФУНКЦІЯ МЕДИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
Анотація. У статті досліджується стан розвитку медичної журналістики, вивчається її
просвітницька функція у процесі реформування системи охорони здоров’я.
Ключові слова: журналістика, медицина, реформа, просвітництво.

Постановка проблеми. Медична реформа є однією із ключових, що
імплементуються у системі державотворчих змін. Питання вибору сімейного лікаря,
підписання декларації з ним та реформа «первинки» – теми, що ставали
центральними у багатьох ЗМІ. Попри це, після закінчення другого етапу реформи,
коли громадянин мав обрати собі лікаря-декларанта та підписав угоду з ним, багато
родин не виявили бажання та не відчули потребу зробити це. Причина у релігійних
переконаннях, недовірі до профільного органу чи недостатня роз’яснювальна робота
медіа у цій галузі? Актуальність цієї роботи зумовлена важливістю роботи ЗМІ для
розвитку медичної журналістики з метою ефективного донесення інформації у період
реформування системи медицини. Метою статті є дослідження просвітницької
функції медичної журналістики під час реалізації реформи.
Стан дослідження. Медична журналістика – нішовий сегмент наукової
журналістики, яка збирає, досліджує та поширює інформацію на медичну тематику.
Журналістика у сфері громадського здоров’я – галузь малопоширена на
пострадянському просторі, відтак відсутні системні дослідження цієї спеціалізації, що
породжує численні міфи, стереотипи та вигадки, які поширюються у суспільстві
через запит на інформацію.
Медичний напрям журналістики теж має ряд функцій та характеристик,
покликаних досягати головної мети – інформувати суспільство про зміни, рішення
та дії у медичному просторі країни.
Виклад основного матеріалу. Як галузь медична журналістика зароджується у
XVIII столітті і розвивається з виходом наукових та спеціалізованих видань.
Сьогодення диктує нові умови для розвитку цього типу наукової журналістики, адже
її стан визначається суспільно-політичними умовами держави.
Так, це сегрегація аудиторії за професією та рівнем доходів, вільний доступ до
інформації в мережі Інтернет та розвиток технологій, що вимагає швидкого
реагування на події, що відбулися. Реформа медицина, яка активно впроваджується
зараз, покликана змінити попередню систему надання медичних послуг відповідно до
медицини європейського зразка. Успіх змін багато в чому залежить від вчасного та
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повного донесення інформації про надання медичних послуг та роботу лікарів, чим
мають займатися ЗМІ.
Зміни, спричинені початком медичної реформи, не розв’язали питання
ефективної комунікації з аудиторію, і як результат – українці й надалі не розуміють,
навіщо їм реформа.
Розв’язати цю проблему покликана просвітницька функція журналістики, яка
допомагає аудиторії адекватно орієнтуватися в інформаційному потоці,
дотримуватися інформаційної гігієни та на основі отриманих відомостей об’єктивно
оцінювати дійсність, зіставляти факти та встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки щодо подій, що відбуваються в реальності.
Просвітницька функція журналістики – вторинна відносно інформаційної,
однак це не применшує її важливості для розвитку інформаційного суспільства. Для
її реалізації важлива наявність певного накопиченого досвіду, його використання з
метою вироблення суспільних установок, розвінчування міфів та насадження певної
думки для когорти суспільства.
Вона реалізовує себе у формуванні ціннісної картини мислення суспільства,
певної громадської думки та орієнтації на кращі суспільно-культурні світові традиції.
Просвітницька функція журналістики у медичній сфері покликана лаконічно та
вичерпно висвітлювати усю інформацію щодо впровадження медичної реформи,
пропагувати аудиторії активно долучатися до імплементації змін, а також формувати
громадську думку.
Просвітницька функція журналістики є подібною до ідеологічної, але різниця
полягає в інструментах впливу та кінцевій меті. Ідеологічна функція прагне нав’язати
певну сформовану тезу чи твердження для аудиторії, вплинути, щоб реципієнт
сприйняв цю думку як власне прийняту. Просвітництво полягає в акумулюванні
знань з однієї теми, що дає можливість безперешкодно орієнтуватися аудиторії у
висвітленій проблематиці. Тож це постійний моніторинг розвитку та змін у
конкретній сфері з метою відстеження тенденцій, розуміння настроїв та їх впливу на
суспільний лад.
Специфічною для медичної журналістики є і аудиторія, адже це не лише
визначене коло читачів, які цікавляться цією тематикою, але й випадкові, потенційні
відвідувачі Інтернет-сайтів у пошуку новин, яких можуть зацікавити заголовки,
видання чи тема, яка висвітлюється. Цей фактор особливо важливо враховувати,
щоб зрозуміти, як писати медійнику про медичну реформу.
Сучасна наукова парадигма визначає медичну журналістику як вид наукової,
однак на сьогодні вона залишається поза аналітичним «скальпелем»
соціокомунікаційних досліджень. Так, про одностороннє й не завжди об’єктивне
висвітлення медичної проблематики говорили Ю. Хрустальов, В. Жирнов, Б.
Нувахов [1].
З огляду на недостатнє висвітлення теми сучасними ЗМІ, спробуємо окреслити
причини відсутності зацікавлення з боку журналістики:
1)
медична журналістика вимагає фахової і ґрунтовної підготовки самого
журналіста, який ретранслює отриману інформацію аудиторії. Нагромадження
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наукової термінології, відсутність спеціалізації у роботі – причини, чому медійник
рідко сам заглиблюється у цю тему;
2)
попри потрібність інформації для аудиторії, медична журналістика – не
той вид діяльності, що гарно оплачується;
3)
некомпетентні джерела інформації – лікарі часто самі не знають, який
етап реформи далі має впроваджуватися, а, отже, часто не є кваліфікованими
експертами для статті;
4)
На національному рівні медична інформація висвітлюється більш
широко, у регіонах на це впливають такі фактори, що зупиняють процес передачі
інформації від розпорядника до аудиторії: постійний потік кадрів, відсутність
достатнього матеріально-технічного забезпечення, низький рівень журналістики;
5)
Потреба об’єктивізму у викладі матеріалу, оскільки сфера
характеризується високою емоційністю;
6)
Потреба постійного моніторингу новин та подій у цій сфері,
відстежування тенденцій;
7)
Тісний зв'язок медичної журналістики із соціальною, оскільки
соціальний стан залежить від рівня здоров’я населення, про що оповідає цей
нішовий сегмент журналістики;
8)
Дотримання етичного та лікарського кодексів, стандартів журналістики.
Очевидно, цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений. Ми вважаємо,
це загальні причини, чому журналісти часто обирають не медичну сферу для
висвітлення.
Медична журналістика – безмежно багате джерело для написання матеріалів,
оскільки тексти можуть охопити різні рубрики: огляд нововведень у сфері медицини,
опис проблем, змін у галузі через історію конкретної людини, вихід публікацій на
тематику, що опосередковано стосується громадського здоров’я – косметика, різні
оздоровчі процедури тощо.
Що важливо знати насамперед журналістам? Це те, що їхнє завдання –
донести всю інформацію для аудиторії доступно, лаконічно і вичерпно. Медійники
мають розуміти, що новини, отримані шляхом рерайтингу з сайту МОЗ, часто
подаються у первинній формі, важкій для сприйняття пересічному читачеві новин,
тому важливо інформацію адаптувати для широкого залу. Ось цей формат доступних
відомостей й дає змогу журналістові реалізувати просвітницьку функцію ЗМІ.
50% успіху впровадження нових змін у системі надання медичних послуг –
саме в ефективному донесенні інформації про етапи її імплементації.
Оскільки медична сфера дуже об’ємна за обсягом інформації і джерелами її
пошуку, журналіст має 2 шляхи вирішення ситуації – самоосвіта, пошук експертів
та нагромадження знань на цю тему, щоб стати експертом самому, або відвідування
тренінгів та шкіл. До прикладу, це семінари від Академії Української Преси (АУП),
які постійно відбуваються у різних куточках України.
Результати моніторингу Інституту масової інформації (ІМІ) центральних
онлайн-видань показали, що запровадження в країні медичної реформи досить
широко висвітлюється («Укрінформ», «Ліга.net», «24 канал», «Сегодня») – 61%
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усіх матеріалів, що стали предметом дослідження, поширювали для реципієнтів
потрібну та важливу інформацію [7].
Відмінною є ситуація на регіональному рівні. З 2019 року стартує новий етап
медичної реформи – нова хвиля підписання декларацій, зміни щодо проходження
аналізів, а також питання фінансування закладів. Декларації підписують охоче (але
не у всіх містах/селах/ОТГ; наприклад, в селі Нова Українська (Рівненський район)
підписано 1700 декларацій із сімейним лікарем. З педіатром – 833. Однак через
трудову міграцію та релігійні переконання пацієнти часто відмовляються від різних
видів щеплення. Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації на
своїй сторінці у Facebook повідомляє, що понад 56% жителів нашої області
підписали декларації з лікарями первинки. Це 653 273 людини. Найактивніший
процес підписання триває у ЛАЗПСМ при КНП «Деражненська РЛ» (86,7%);
Локницькому (83,6%); Млинівському ЦПМСД (81,5%) та Клесівському (76,7%)
центрах ПМСД відповідних об'єднаних територіальних громад [3].
Онлайн-ресурс «Медіакритика» у липні 2018 року опублікував огляд новин від
різних Інтернет-порталів з метою виявлення тенденцій, як медіа розповідають про
медичну реформу. Зі спільних ознак: хибне уявлення журналістів про реформу, що
ґрунтується на матеріалах їх колег, стереотипах та переказах інших. Як результат –
зміщення акцентів та необ’єктивне подання інформації. Наприклад, у тексті видання
«Deutsche Welle» автор Стас Соколов розповідає про Національну службу здоров’я
України (НСЗУ) як орган, створення якого виникає занепокоєння : «Окремі
депутати та громадські активісти вважають, що у НСЗУ буде створений величезний
простір для корупції». При цьому не вказується, що кошти у цій структурі
розміщуватимуться на скарбничому рахунку, а не приватному, а тому цей факт вже
викликає хибне уявлення про заклад [4].
У 2016 році Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я інформувала
листом [5] керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних
держадміністрацій, ректорів вищих медичних навчальних закладів та керівників НДІ
про створення Першого професійного медичного Інтернет-телеканалу під назвою
«103.tv». Канал націлений на широку аудиторію і має на меті висвітлювати питання
охорони здоров’я та медицини. Поверхневий аналіз контенту Інтернет-платформи
показує очевидну кількісну перевагу відео з Ольгою Богомолець у головній ролі. Не
секрет, що вищезгадана особа конфліктує з Уляною Супрун, тому очевидна критика
МОЗу та його діяльності на телеканалі. Останні відео датуються місяцем тому,
загалом канал не розвивається активно, підписані 843 людини. Українська
Федерація роботодавців охорони здоров’я є гілкою Українською Федерації
роботодавців України, об'єднує та представляє інтереси 17 організацій роботодавців,
до яких входять 422 підприємства [6].
Інший контент та спрямованість має телеканал «Медичний» (Вінниця).
Запущений у березні 2018 року, перший науково-просвітницький канал був
націлений на просвітницьку роботу для населення про медицину та загалом охорону
галузі медичного здоров’я. Окрім програм медичної тематики, журналісти
порушували і проблематику в освітній, соціальній та інших сферах. На відміну від
«103.tv», відео справді розповідали про імунітет дитини, склад аптечки у подорожах
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та запрошували експертів-психологів та лікарів. Підписників, на жаль, лише 436, а
останнє відео датується 3-ма місяцями тому робимо висновок, що Інтернеттелеканали неактивні, попри потребу у такій просвітницькій роботі.
На початку жовтня поточного року НСЗУ оголосила про запуск власного
контакт-центру – першого в Україні. Відповідно до міжнародних стандартів, кожен
українець, зателефонувавши на номер 1677, зможе отримати відповіді на усі
запитання щодо змін у системі медицини – дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів є абсолютно безкоштовними. Здавалося б, позитивний інформаційний
привід, але лише у декількох виданнях про це розповіли. Це пояснює те, чому
медична реформа охоплена стереотипами й викликає відразу негативні
асоціації/емоції у громадян, адже медійники не висвітлюють або недостатньо пишуть
про позитивні зміни під час впровадження медичної реформи.
На нашу думку, щоб виправити цю ситуацію і покращити розвиток галузі,
журналісти мають самі ініціювати ці зміни, а саме вдаватися у проблему, розуміти
свою аудиторію і постійно багато читати різних джерел. Окрім цього, важливо
спілкуватися з експертами та лікарями, щоб розуміти реальний стан справ у сфері.
Висновки. Отже, просвітницька функція медичної журналістики націлена на
публікацію матеріалів з метою інформування суспільства про зміни у системі
надання медичних послуг. Сьогодні ця галузь журналістики погано розвинена, а тому
розуміння важливості висвітлення тематики охорони здоров’я та розвитку медичної
журналістики має стати поштовхом для медійників, рушієм змін. Результати даного
дослідження можуть бути враховані для нарощення наукової бази в
соціокомунікаційному напрямку, розвитку наукової журналістики як навчальної
дисципліни, а також для дослідження соціальної та психологічної складової медіааудиторії.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ ВЕДУЧИХ
В ЕКСПЕРТНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ
Зі стрімким розвитком сучасного світу, зокрема глобалізацією мережі
Інтернет, відбувається трансформація телебачення як засобу інформування та
впливу на аудиторію. Залишаючись наймасовішим видом ЗМІ, телебачення
максимально адаптується до інформаційних потреб глядача, змінюючи свої
функції. Якщо донедавна основними завданнями телебачення було інформувати
та розважати глядача, то на сьогоднішній день пріоритетним стає надання
експертної допомоги з галузевих питань. Телебачення перетворюється на
«консультанта», адже реципієнт отримує з телеекрану відповіді на кулінарні,
побутові, медичні, юридичні, фінансові та інші актуальні для себе питання.
Дієвість кожної поради повинна бути підтверджена профільним спеціалістом,
експертом та перевірена на практиці з наочною демонстрацією процесу
перевірки, ретроспекцією до витоків проблеми. Тому, до сюжету телепрограми
вводяться обов’язкові експертні оцінки та роз’яснення. В українському
телевізійному ефірі збільшилась кількість програм, відповідно до творчої
концепції яких, ведучий виконує роль основного експерта, перетворюючись на
«фільтр» інформації, а також з’явились програми, в яких саме експерт виконує
роль ведучого, завойовуючи довіру глядачів своєю профільною компетентністю.
Телевізійний ведучий як центральний образ сюжету – це узагальнення
емоційно-психологічного та ідейно-тематичного наповнення телепрограми.
Екранний образ зі своєю оригінальністю та унікальністю перетворюється на
маркер, який дозволяє глядачеві ідентифікувати програму, запам’ятати
персоналізовану концепцію. До питання вивчення телевізійної майстерності та
образу ведучого звертались такі вчені: Г. Десятник та С. Полєшко [4], В. Гоян [3],
М. Бурмака [2], В. Бугрим [1] та ін.
Ефективне сприйняття глядачем персоналізованої інформації реалізується
через наочну взаємодію ведучого з реальними людьми в реальному часі. Саме
завдяки реалістичності сюжетної дії, проекції на глядача сюжетного
документалізму, вибудовується діалог між ведучим і глядачем та посилюється
комунікативний вплив експертної програми.
Експертні програми персоналізуються такими характерними сюжетними
образами телевізійних ведучих:
– профільний експерт у ролі ведучого (експерт-ведучий);
– професійний ведучий у ролі експерта (ведучий-експерт).
Ведучим може бути експерт у тій галузі, яка відповідає тематиці телевізійної
програми. Але такий спеціаліст повинен виконувати притаманні телевізійному
ведучому функції, а саме: модерувати, налагоджувати взаємодію з учасниками
програми, залучати глядача до процесу розвитку екранної думки. Поєднання в
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одному екранному образі галузевої професійної майстерності та майстерності
телевізійного ведучого створює підґрунтя для ефективної комунікації з глядачем.
В українському телевізійному просторі є приклади програм, які
персоналізуються образами експертів-ведучих. Наприклад, у сітці мовлення
телеканалу «СТБ» представлені зовсім різні за тематикою і концептуальними
рішеннями проекти, де цей інструмент реалізується. Це і розважальні конкурсні
шоу, і просвітницькі програми, що активізують пізнавальну діяльність аудиторії.
Так, тематика медичної програми «Я соромлюсь свого тіла» передбачає
демонстрацію проблем, пов’язаних з фізичним та психологічним здоров’ям
реальних пацієнтів, тому спілкування ведучого з героями повинно відбуватись на
відповідному професійному рівні. Інтеграція в сюжет образів лікарів-ведучих
відповідає цілям проекту – не лише здійснювати лікування в умовах зйомки в
режимі реального часу, а й з превентивною метою підвищувати медичну
обізнаність глядачів. Разом з тим, лікарі-ведучі не лише дають професійні
коментарі щодо стану здоров’я пацієнта та спрямовують його на подальше
обстеження і лікування, а взаємодіють з ним як телеведучі, стимулюючи глядача
до співпереживання. Драматична дія посилюється ретроспекціями, в яких
проявляється розвиток проблеми, відбувається її поглиблення. А глядач,
слідкуючи за драматичною дією, стає її невидимим учасником. З профілактичною
метою лікарі-ведучі в окремих інформаційних блоках програми звертаються
безпосередньо до глядачів і цим посилюють комунікативний зв’язок з аудиторією.
У першому сезоні проекту «Одруження наосліп» виробництва телеканалу
«1+1» в сюжет був інтегрований образ професійного ведучого, який
забезпечував взаємодію з експертами та учасниками соціально-психологічного
експерименту. Згодом, у наступному сезоні, творчу концепцію було змінено і
ведучими стали безпосередньо експерти-психологи. Експерти, працюючи в парі,
продемонстрували телевізійну майстерність: вміння координувати дії учасників,
вести бесіду, підтримувати зв’язок з глядацькою аудиторією. Така зміна була
доцільною, адже образ «ведучого-спостерігача» заважав створенню атмосфери
довіри між учасниками програми і психологами. Цей приклад ілюструє те, що для
більш повного розкриття екранних образів, в основу яких покладена особиста
проблематика, роль «спостерігача» повинна відводитись глядачеві –
непомітному учаснику комунікативного процесу.
Інший, характерний для експертних програм образ – ведучий у ролі
експерта. Тобто, телевізійний ведучий, професійна майстерність якого пов’язана з
журналістикою та телевізійним виробництвом, постає перед глядачем в амплуа
експерта певної галузі. Такий підхід до образотворення пояснюється концепцією
програми, за якою ведучий взаємодіє з великою кількістю нових персонажів, в
умовах динамічної зміни локацій, або ж підтримує безперервний комунікативний
зв’язок з глядачем, за умови статичності студійної зйомки і відсутності в сюжеті
інших персонажів, окрім безпосередньо ведучого. Відповідно, в таких програмах
саме телевізійна майстерність є домінантною рисою ведучого. Разом з тим,
ведучий надає експертну оцінку в рамках проблематики, яка висвітлюється в
програмі. Такий ведучий є «експертом-аматором», який до експертної оцінки
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залучає самого глядача, наочно демонструючи процес дослідження, апробації,
оцінювання.
У популярних українських тревел-шоу «Світ навиворіт» (телеканал «1+1»)
та «Орёл и Решка» (студія TeenSpirit) ведучий виконує роль експерта. Висока
динаміка сюжету, документалізм, імпровізація, велика кількість персонажів,
постійна зміна локацій вимагають від ведучих швидко орієнтуватись у новому
комунікативному середовищі. Глядач спостерігає за становленням ведучих як
експертів туристичної галузі, проектує їх дії на себе, відчуває їх емоції, стає
співучасником подорожі.
Прикладом статичної студійної локації з відсутністю додаткових персонажів,
окрім ведучого, є рубрика «Правила сніданку» проекту «Сніданок з 1+1»
(телеканал «1+1»). Професійний ведучий, який постає перед глядачем в амплуа
«кулінара-аматора», підтримує постійний діалог з аудиторією, коментуючи,
оцінюючи свої дії. Саме кулінарна непрофесійність ведучого стимулює
зацікавленість глядача, адже демонстрація процесу приготування та успішного
результату – це показник дієвості порад та легкості їх реалізації.
Отже, активний розвиток експертного телебачення окреслив тенденцію
персоналізації інформації образами експертів у ролі ведучих (експертів-ведучих)
та ведучих у ролі експертів (ведучих-експертів) на противагу традиційним образам
фахових телевізійних ведучих. Така специфіка образотворення зумовлена тим, що
ведучий експертної програми повинен бути, насамперед, наставником та вчителем
для глядацької аудиторії, яка потребує якісної, перевіреної та апробованої
спеціалізованої профільної інформації. На етапі розробки концепції програми
визначається тип образу телевізійного ведучого. Якщо тематика програм
стосується вузьких галузей, персонажам надається експертна оцінка, професійні
рекомендації, то доцільним буде використовувати образи експертів-ведучих, які
оволоділи в достатній мірі телевізійною майстерністю. У разі, якщо програма
передбачає динамічність зйомки з великою кількістю персонажів, швидкою
зміною локацій або ж, навпаки, статичність студійної зйомки з мінімальною
кількістю персонажів, то доцільною буде інтеграція в сюжет образу ведучогоексперта.
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СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. У статті досліджено сутність і основні напрями інформаційного забезпечення
діяльності органів державного управління. На основі аналізу проаналізовано наукові підходи до
визначення поняття інформацій та інформаційного забезпечення. Розкрити сутність, основні
напрями інформаційного забезпечення у сфері державного управління.
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Постановка проблеми. Забезпечення діяльності органів державного
управління неможливо представити без належного інформаційного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інформаційного
забезпечення діяльності державного управління займалися такі науковці, як Л.В.
Балабанов, Р.А. Калюжний, С.М. Петренко, В.Ф. Ситник, А.В. Черноіваненко,
В.О. Шамрай. Їх праці дають змогу проаналізувати та дослідити основні напрями.
Мета статті. Проаналізувати та визначити основні напрями інформаційного
забезпечення діяльності органів державного управління.
Виклад основного матеріалу. Поняття «інформація» тлумачиться як
«роз’яснення, викладення». Словники визначають інформацію, як відомості,
передані людьми усним, письмовим або іншим способом ( за допомогою умовних
сигналів, технічних засобів) [1, с. 368]. Термін «інформація» досить поширений у
законодавстві України. Варто зазначити, що чіткого тлумачення вказаного
поняття в законодавстві не існує. Закон України «Про інформацію» закріплює,
що інформацією є будь які відомості та/або данні, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [2]. Цивільний
кодекс України трактує, що інформація – це документовані або публічно
оголошенні відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві,
державі та навколишньому середовищі [3]. В порівнянні з законом, кодекс
розширив поняття інформації, вказавши, що вона може бути збережена не тільки
на матеріальних чи електронних носіях, а просто проголошена без її фіксування.
Водночас у ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за
яким інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та збереженні на будьяких носіях ( у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (корти, діаграми,
малюнки, схеми, тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми,
звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове
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відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь які інші публічно оголошені чи
документовані відомості [4].
Визначення в законодавстві поняття «інформація» можна пояснити:
- інформація являє собою будь-які відомості або дані, що можуть існувати в
будь-якій формі;
- інформація має бути зафіксована на будь-яких носіях, за умови, що вона
може бути неодноразово відтворена та використана;
- інформація має певний зміст, який безпосередньо впливає на її обсяг, тобто
інформація має кількісні характеристики [14].
Законом України «Про інформацію» встановлено, що основними галузями
інформації є: політична, економічна, духовна, науково-технічна, соціальна,
екологічна, міжнародна, а основними видами інформації є: статистична
інформація, адміністративна інформація (дані), масова інформація, інформація
про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального
самоврядування, правова інформація, інформація про особу, інформація
довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна інформація [2, ст. 17; ст.
18].
Сукупність внутрішньої і зовнішньої інформації, необхідної для управління,
становить інформаційні ресурси підприємства, які розглядаються як упорядкована
сукупність документованих даних, знань, відомостей, інформації, що призначені
для задоволення інформаційних потреб користувачів та можуть бути використані
для прийняття рішень [7].
Інформаційне забезпечення є головним фактором ефективності діяльності
органів державного управління.
Суть поняття розкрито в праці В.Ф. Ситника та співавторів [13]:
інформаційне забезпечення містить інформаційні ресурси як предмет праці,
інформацію як продукт праці, засоби і методи ведення усієї інформаційної бази об’єкта управління. До інформаційного забезпечення належать методи
класифікації та кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової
інформації, побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної
бази тощо [13], а також сукупність каналів постачання інформації на всі рівні
управлінської ієрархії з метою здійснення ефективного управління підприємством
[6]. Таким чином, інформаційне забезпечення - це забезпечення управління для
прийняття ефективних управлінських рішень необхідним інформаційним масивом
даних, отриманих із вхідних інформаційних потоків шляхом організації
технологічного процесу переробки інформації [15].
Розглядаючи поняття інформаційного забезпечення, Р. Калюжний, В.
Шамрай виділяють три основні його значення:
1) забезпеченість системи управління відповідною множиною інформації;
2) діяльність, пов’язану з організацією збору, реєстрації, передачі,
зберігання, опрацювання і представлення інформації;
3) діяльність щодо формування цілеспрямованої суспільної й індивідуальної
свідомості суб’єктів суспільних відносин щодо управління у конкретній сфері
суспільних відносин [9].
139

Під інформаційним забезпеченням Л.В. Балабанова розглядає сукупність дій
з надання необхідної для управлінської діяльності інформації в зазначене місце на
основі певних процедур із заданою періодичність [5].
С.М. Петренко, вважає, що інформаційне забезпечення управління – це
сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного
складу, розміщення і форм організації. При цьому метою інформаційного
забезпечення є своєчасне подання необхідної та достатньої інформації для
прийняття управлінських рішень [11].
З цього приводу схожою є формулювання А.В. Черноіваненка, що
інформаційне забезпечення, як забезпечення системи управління сукупністю
уявлень, понять, даних та як діяльність, що пов’язана із засобами збирання,
реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання та представлення інформації [16].
На думку Г.А. Титоренко інформаційне забезпечення визначає як
найважливіший елемент інформаційних систем і інформаційних технологій,
призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого
об’єкта і який є основою для ухвалення управлінських рішень [10].
На певному етапі розвитку державного управління, відокремимо, основні
напрями інформаційного забезпечення:
1) інформаційне супроводження – проведення комплексу інформаційних
пропагандистських або ідеологічних заходів;
2) інформаційна підтримка – надання допомоги вищим посадовим особам і
органам державної влади в одержанні конфіденційної інформації, необхідної для
здійснення політичного управління;
3) інформаційне обслуговування – діяльність спеціальних служб і структур з
виявлення й задоволення актуальних інформаційних потреб регіональних органів
влади;
4) інформаційна допомога – надання своєчасної і кваліфікованої допомоги
політичним лідерам, органам влади в доступі до необхідних інформаційних
ресурсів і засобів у зв’язку з вирішенням складних завдань або виникненням
нових проблем у здійсненні державної політики;
5) інформаційний вплив – організований процес виробництва, поширення й
використання спеціальної інформації, що справляє позитивний або негативний
вплив на різні економічні, політичні, соціальні й військові об’єкти, процеси і
явища для досягнення політичних цілей держави;
6) інформаційна боротьба – форма політичного суперництва або
конфліктної взаємодії у вигляді комплексу погоджених за цілями, місцем і часом
заходів, що проводяться за допомогою спеціальних методів і технологій та
спрямованих на досягнення інформаційної переваги;
7) інформаційне консультування – надання спеціальними органами та
службами силовим відомствам консалтингових послуг, експертних оцінок,
розробки рекомендацій і пропозицій для вирішення виникаючих проблем у
процесах інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів політики
держави;
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8) інформаційна логістика – управління інформаційними потоками у
процесах забезпечення політичної діяльності держави матеріально - технічними
засобами, товарами, фінансовими, інформаційними й іншими послугами з метою
їхньої оптимізації [8].
Інформаційне забезпечення – це динамічна система одержання, оцінки,
зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських
рішень. Його можна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як
сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо
обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в
інформаційній системі у процесі її функціонування.
Висновки. Проведено аналіз сутності і основних напрямів інформаційного
забезпечення діяльності органів державного управління. Дають можливість
певним чином стверджувати, що інформаційне забезпечення це компонент
великої структури інформаційної системи та одна з функцій державної
інформаційної політики.
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Анотація. У статті охарактеризовано сучасні умови функціонування вітчизняних
підприємств. Висвітлюються основні недоліки існуючої системи мотивації персоналу в Україні.
Зроблено аналіз основних напрацювань вітчизняних вчених-економістів у сфері мотивації
персоналу. Систематизовано наукові розробки щодо зарубіжного досвіду мотивації трудової
діяльності. Охарактеризовано японську модель мотивації праці. Виокремлено характерні
особливості мотиваційних механізмів в Японії та можливості застосування деяких її елементів в
практиці вітчизняних підприємств.
Ключові слова: мотивація, мотивація персоналу, мотиваційні механізми, японська модель
мотивації персоналу, стимулювання.

Постановка проблеми. Мотивація праці належить до числа тих питань,
вирішенню яких у світовій практиці завжди приділялося багато уваги. Українська
теорія і практика мотивації, як правило, завжди спрямована на оплату праці:
підвищення рівня заробітної плати, премії, доплати, пільги тощо. У більшості
випадків такі методи є малоефективними. Тому при формуванні систем мотивації
праці на підприємствах, особливо великих, доцільно використовувати досвід
зарубіжних компаній. Саме впровадження деяких аспектів зарубіжних
високоефективних моделей мотивації праці дозволить українським підприємствам
створити високопродуктивний кадровий потенціал, який буде працювати на благо
організації.
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Мотивація персоналу покращує відносини між керівником та підлеглим, а
також підвищує рівень привабливості праці для працівників. Зі зростанням рівня
привабливості трудової діяльності скорочується плинність кадрів на підприємстві,
що дає змогу не лише скоротити витрати на підбір та навчання персоналу, але й
досягти більшої ефективності діяльності завдяки досвіду та здобутих працівником
вмінь.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що мотивацію
персоналу доволі часто вивчають та аналізують крізь призму теоретичних аспектів
та методологічних положень. Значні напрацювання вітчизняних авторів містять
часткову суперечливість в результаті чого прикладний інструментарій формування
та впровадження системи мотивації персоналу є недостатньо висвітленим.
Враховуючи неабиякий досвід, а також значні практичні досягнення у сфері
мотивації персоналу зарубіжних підприємств, вважаємо за доцільне звернутися до
іноземного досвіду з метою його трансформації та адаптації до сучасних
українських реалій.
Стан дослідження. Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації
праці працівників зробили відомі зарубіжні автори сучасних теорій мотивації –
Ф.Тейлор, А. Файоль, Д. МакГрегор, П. Друкер, Дж. Шермерорн, Ф. Герцберг,
Е. Робінс та інші. Проблемі мотивації праці присвячено роботи багатьох
вітчизняних вчених, серед яких можна виділити: О.А. Бугуцького, В. Шинкаренка,
І. Бондара, Л. Безтелесну, Г.А. Дмитренка, А.М. Колота, С.А. Шапіра, В.С.
Дієсперова, А.В. Козаченка, І.В. Шепеля, А.В. Гольду, С. Русакова, С. Лазарева,
Ю. Лободу, Д. Петраченка та Є. Стаценка.
Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні необхідності формування та
впровадження в господарську практику оновленої мотиваційної моделі, яка б
врахувала особливості й специфіку трансформаційних процесів в економіці
України. Розробка такої моделі передбачає дослідження зарубіжних систем
мотивації, аналіз та використання деяких її елементів в практиці вітчизняних
підприємств.
Виклад основного матеріалу. Мотивація персоналу є вагомим структурним
елементом управління підприємством загалом, який покликаний стимулювати
працівників до трудової діяльності задля досягнення високих результатів.
В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» трактують
неоднозначно, хоча більшість його визначень багато в чому схожі. Одні автори
наголошують на тому, що мотивація – це сукупність усіх мотивів, які справляють
вплив на поведінку людини [1, с. 205]. На думку інших, мотивація – це процес
свідомого вибору людиною того або іншого типу поведінки, зумовленої
комплексним впливом зовнішніх (стимули) та внутрішніх (мотиви) чинників.
Відсутність єдності поглядів у ключових категоріях суттєво ускладнюють процес
вивчення окресленої проблематики, однак практичний досвід використання
мотиваційних механізмів управління персоналом вітчизняними підприємствами є
ще менш дослідженим.
Якщо у світовій практиці приділяють увагу широкому спектру мотиваційних
чинників для заохочення персоналу, то в українській теорії обмежуються, як
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правило, переважно виключно оплатою праці у вигляді тарифних ставок або
посадових окладів. Що стосується практичного аспекту, то на вітчизняних
підприємствах використовують лише фінансові та економічні стимули, тоді як
нематеріальний бік мотивування не удосконалюється взагалі. Наприклад, А.
Гольда зазначає, що в умовах, які склались в Україні, мотиваційний механізм
праці базується на прагненні задовольнити первинні потреби працівників
винятково за допомогою економічних методів. Вищі мотиватори, на думку автора,
працюють неефективно [2, с. 98].
Сьогодні матеріальне стимулювання працівників вітчизняних підприємств,
як основна складова загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси,
притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання.
Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних
результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства вона
перестала виконувати свою головну функцію – стимулюючу – і перетворилась на
просту надбавку до посадового окладу.
Проблематика мотивації трудової поведінки персоналу вважається вельми
актуальною, тому і потребує систематичного вивчення та аналізу. Проте в останні
10–15 років у практичній діяльності підприємств України мало звертають увагу
на формування саме ефективної системи мотивації працівників, натомість в
більшості країн Західної Європи, США та Японії мотиваційні системи управління
персоналом набули великого значення, і це може слугувати достойним прикладом
для українських підприємств.
Зарубіжний досвід, на нашу думку, повинен стати не лише основою для
побудови власних високоефективних систем мотивації персоналу, але й
прикладом для наслідування та орієнтиром у динаміці розвитку майбутнього.
Сучасні напрацювання щодо іноземного досвіду мотивації персоналу
виділяють три основні моделі мотивації, а саме: американську,
західноєвропейську та японську [3, с. 95].
Американська модель мотивації праці побудована на всілякому заохоченні
підприємницької активності й збагачення найбільш активної частини населення.
Модель основана на соціально-культурних особливостях нації — масової
орієнтації на досягнення особистого успіху кожного, а також високому рівні
економічного добробуту.
В основі системи мотивації праці у Сполучених Штатах лежить оплата праці.
Найбільшого поширення набули різні модифікації погодинної оплати з
нормованими завданнями, доповнені різноманітними формами преміювання.
Західноєвропейська модель мотивації праці базується на конкуренції,
соціальній політиці та відповідальності. На підприємствах здійснюються такі
форми індивідуальної заробітної праці як, участь у прибутках підприємства,
продаж акції, виплата премії. Спільно з керівництвом визначається термін
відпусток, графік робочого часу, питання соціального забезпечення. Також дана
політика спрямована на скорочення нерівності, за рахунок перерозподілу
національного доходу на користь менш забезпечених верств суспільства.
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Однією із основних характеристик японської моделі є випередження
зростання рівня продуктивності праці відносно зростання рівня оплати праці та
покращення якості життя людей. Стрімке зростання чисельності населення
спричинило постійну нестачу робочих місць, що значною мірою вплинуло на
світосприйняття та особисті переконання персоналу, які особливо цінують робоче
місце та трудову діяльність.
Окрім того, японська модель ґрунтується на принципі довічного найму
працівників, що обов’язково передбачає навчання, ротацію та перекваліфікацію
кадрів, яка сприяє забезпеченню підприємству висококваліфікованих кадрів,
відданих справі, мотивованими до реалізації власного внутрішнього потенціалу.
Основою системи управління є групова робота, колективізм, відданість
фірмі, дбайливе й уважне ставлення до працівників. Тож основними мотивами
високопродуктивної праці в Японії є: гарантія зайнятості та можливість
просування по службі; рівень оплати праці; мікроклімат в колективі, відносини
між керівниками і працівниками [4, с. 213].
У такому вмотивованому середовищі працівнику легше та спокійніше
працювати, його зусилля спрямовані на вирішення завдань, які поставлені перед
підприємством.
Важливу роль у мотивації персоналу згідно з японською моделлю відіграє
ротація кадрів, яка дає змогу регулярно та систематично змінювати сферу
діяльності працівника, що зменшує напругу та втому від однотипної роботи. Окрім
того, ротація сприяє розширенню професійних знань, вмінь та навичок, освоєнню
нових професій та робочих місць.
Досліджуючи дане питання було встановлено, що оплата праці працівників в
Японії залежить від 6 основних факторів, а саме:
- віку, стажу, освіти;
- посади, професії, виконуваних обов`язків;
- умов праці;
- результатів діяльності;
- пільг на житло, сім`ю та транспорт;
- регіональних пільги (які враховують особливості регіону, де розташоване
підприємство) [5].
Виділимо деякі характерні особливості японської моделі мотивації праці.
Перша особливість полягає у суттєвій залежності розміру заробітної плати від
стажу роботи працівника на підприємстві. До уваги береться лише досвід роботи
на останньому підприємстві, а не за ввесь період трудової діяльності [6, с. 137].
Зосереджується увага на результатах діяльності та рівня досягнення
поставлених завдань, які безпосередньо впливають на зростання заробітку
працівників, що можна вважати другою особливістю японської моделі мотивації.
Для практичної реалізації таких ідей два-три рази на рік робітникам підприємства
нараховують спеціальні бонуси, які заохочують їх до виконання поставлених
завдань.
Ще однією яскравою характерною особливістю японської системи мотивації
персоналу є врахування життєвих пікових ситуацій. При влаштуванні на роботу
145

отримує мінімальну зарплату, яка визначена законодавством країни. Після 6 років
роботи на фірмі його заробіток автоматично збільшується на 5-7%. Після появи
дитини в сім’ї держава рекомендує роботодавцю додатково підвищити заробітну
плату не менше ніж на 2%. Така особливість відображає турботу влади про
добробут кожного працівника і тим самим спрямовує їхні зусилля на виконання
службових обов’язків.
Головна мета японського менеджменту – підвищити ефективність роботи
підприємства в основному за рахунок зростання продуктивності праці
працівників. В японських компаніях діють відповідні доплати і послуги
соціального характеру. Це вихідні допомоги і пенсії, медичні послуги, надання
житла і дотації на його придбання, пільгове харчування, культурно-розважальні
заходи, особисте страхування, забезпечення при виробничому травматизмі,
сприяння в отриманні освіти членами сімей робітників фірми, грошові не цільові
субсидії та інші послуги [7].
Наступною важливою складовою мотивації високоефективної праці
працівників є застосування нематеріальних чинників. Сьогодні такий підхід
набуває особистої актуальності, оскільки національний товаровиробник та будьякий інший діяч ринку функціонує в умовах обмежених ресурсів в тому числі і
фінансових. Тому за умов жорсткої економії важливою складової стає вміння
вітчизняного менеджменту втримувати трудові ресурси на робочих місцях, в
першу чергу завдяки використанню нематеріальних мотивів трудової діяльності.
З метою підвищення продуктивності праці, активізації трудової діяльності
персоналу пропонуємо більш широко використовувати наступні нематеріальні
методи мотивації персоналу, а саме:
- постановку перед працівниками чітко сформульованих і досяжних цілей;
- систематичний аналіз досягнутих цілей;
- залучення працівників до різних програм навчання і підвищення
кваліфікації;
- створення якомога прозорішої системи оцінювання й оплати праці
персоналу;
- делегування працівникам управлінських повноважень;
- підвищення персональної відповідальності кожного працюючого з наданням
права вибору методів розв’язання поставлених завдань;
- публічне визнання успіхів у роботі, підтвердження їх цінності для
підприємства різними доступними для керівництва способами;
- увага безпосереднього лінійного керівника до думки та ідей підлеглих;
- створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним аналізом
підсумків змагань;
- залучення працівників до розв’язання проблем, що вимагають
нестандартних рішень;
- врахування думки працівників щодо справедливості розподілу обов’язків і
методів винагород.
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Безумовно, при побудові системи стимулювання необхідно врахувати
мотивацію кожного конкретного працівника, а також наявність тих або інших
ресурсів в організації, стиль керівництва в компанії та особистісні характеристики
менеджерів та персоналу. Дієвість запропонованих методів може бути оцінена
лише з часом. Проте зарубіжний досвід дозволяє стверджувати, що нематеріальні
методи дають можливість успішного розв’язання існуючих проблем та сприяють
підвищенню ефективної діяльності персоналу.
Висновки. Мотивації праці є найважливішим аспектом ефективної роботи
персоналу. В сучасних умовах розвитку української економіки господарюючим
суб’єктам, на жаль, не вистачає матеріальних та нематеріальних стимулів
заохочення до високоефективної продуктивної праці персоналу. Тому менеджерам
вітчизняних підприємств слід звертати увагу на застосування певних елементів
міжнародного досвіду формуванні власних мотиваційних систем.
Створення сприятливих умов на підприємстві на основі формування
відповідних аспектів матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу
сприятиме розширенню можливостей вітчизняних підприємств та зміцненню
їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку.
Отже, не можна недооцінювати роль мотивації працівників, тому що це
дозволить розширити можливості вітчизняних підприємств і зміцнить ситуацію
конкурентоспроможності на світовому ринку.
Тому, на нашу думку, не можна недооцінювати роль мотивації працівників,
тому що це є запорукою отримання максимальної віддачі від використання
трудових ресурсів, що дає змогу підвищувати загальну результативність і
прибутковість підприємства на ринку.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННИМ ПОСЯГАННЯМ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Анотація. Культурні цінності – це особливий вид інтелектуально-духовного скарбу, який
є результатом творчого самовираження людини, має художню, історичну, етнографічну чи
наукову цінність для суспільства та здатний тією чи іншою мірою задовольнити духовні й
естетичні потреби розвитку освіченої людини. Сьогодні, крім загальної економічної кризи в
Україні, проблема ускладнюється кризою моралі та культури, яка часто супроводжується
знищенням, розкраданням, незаконним вивезенням за межі держави й відчуженням культурних
цінностей.
Ключові слова: криміналістична характеристика, культурні цінності.

Актуальність проблеми обумовлюється тим, що злочинні посягання на
об’єкти, які є культурними цінностями держави, набувають усе більшого
поширення.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення цієї проблеми, показує, що розгляд питання протидії посяганням на
культурні цінності залишається не досить системним, хоч і набирає обертів.
Окремі аспекти вивчення питання культурних цінностей містяться в наукових
розробках вітчизняних фахівців права, культурології та споріднених галузей
знань, наприклад В. Акуленко, В. Печерського, О. Кофанова, О. Процюка, С.
Щерби, С. Приданова, Я. Фурман, О. Дулова, О. Калашникова та інших [1, с. 19].
Метою даної наукової статті є висвітлення сучасного стану захисту
культурної спадщини та вироблення пропозицій щодо підвищення ефективної
протидії посягань на культурні цінності України.
У 1929 р. М. Реріх розробив текст проекту міжнародної угоди, яка пізніше
отримала назву «Пакт Реріха» та знайшла розуміння й підтримку з боку різних
видатних діячів того часу. Пакт Реріха отримав схвалення Бюро міжнародної
служби музеїв та був переданий на розгляд Комісії інтелектуального
співробітництва Ліги Націй. 15 квітня 1935 р. у Вашингтоні його було підписано
представниками американських держав. Так він став міжнародно-правовим
документом і першою угодою, цілком присвяченою проблемі захисту культурної
спадщини [2, с. 18–20].
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Криміналістична характеристика злочину – це складна динамічна наукова
категорія, яка будується в залежності від кримінальної практики. Вона включає в
себе в типізованому виді фактичні дані, які необхідні для висунення версій з метою
з’ясування напрямків і шляхів розслідування злочинів.
Зміст криміналістичної характеристики повинен охоплювати всі елементи
предмета доказування які характерні для розслідування злочинних посягань на
культурні цінності.
Методика розслідування злочинних посягань на культурні цінності включає в
себе такі елементи криміналістичної характеристики:
– типові способи підготовки , скоєння і укриття злочинів;
– місце, час вчинення злочинів;
– особливості об’єкта і предмета злочинного зазіхання;
– типова “слідова картина” вчиненого злочину;
– особливості особи злочинця.
В ході вивчення кримінальних проваджень про злочинні посягання на
предмети або документи, що мають історичну, наукову, культурну цінність,
встановлено, що предметом злочинних посягань в 56,4 % випадків частіше всього
стають ікони. В 43,6 % випадків предметами викрадень були: картини; книги й
рукописи; прикраси; ордена й медалі; предмети побуту; предмети графіки;
скульптури; вогнепальна зброя; посуд; холодна зброя; монети тощо.
Дані про особливу цінність предметів злочинних зазіхань були у відношенні
13,7 % предметів і документів, джерелами цих відомостей, як правило, були
покази свідків, потерпілих, обвинувачуваних і висновки експертів [3, с. 31].
Слід зазначити, що на вибір конкретного місця вчинення злочину насамперед
впливають: ступінь цінності предметів, що зберігаються або експонованих
документів, а також наявність засобів охорони і їхній стан. Високий рівень
злочинних зазіхань на предмети й документи, що зберігаються у громадян,
пояснюється тим, що квартири й приватні будинки колекціонерів, як правило, не
мають спеціальних засобів захисту. Лише в поодиноких випадках квартири й
будинки громадян, з яких були викрадені предмети й документи, що мають
культурну цінність, були оснащені спеціальними технічними засобів захисту.
Такий же висновок можна зробити щодо споруджень культу. З 4000 об’єктів
культу тільки 147 були взяті під захист підрозділів позавідомчої охорони [4, с.
201]. За даними: 35 % церков взагалі не охороняються ніким, а в інших –
сторожами працюють особи похилого віку, які не можуть належним чином
виконувати свої функціональні обов’язки. Саме тому, за даними ГУНП України в
Кіровоградській області, з 2016 по 2019 роки кількість розкрадань, вчинених із
церков і інших споруджень культу, зросло в 7 разів [5].
В результаті проведеного аналізу, виявлені деякі закономірності: сільській
місцевості основний масив розкрадань культурних цінностей з установ культу й
житлових будинків громадян доводиться на літній період, що можна пояснити
хорошою роботою сільських транспортних комунікацій, в інші пори року злочинці
використовують свій легковий автотранспорт, при здійсненні даних протиправних
дій. Пік розкрадань із нежитлових заміських будинків і дачних споруджень
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громадян доводиться на осінньо-зимовий період, коли перебування в них хазяїв
найменш імовірно. Для міської місцевості характерно відносно рівномірний
розподіл випадків злочинних посягань на культурні цінності.
Із квартир і приватних будинків громадян розкрадання предметів і
документів, що мають культурну цінність, скоєно: у денний час — в 58 %
випадках; у нічний час — 32 %; протягом невстановленого слідством періоду —
10 %.
Розкрадання з дачних будівель і нежитлових заміських будинків, що
належать громадянам, скоєнні: у невстановлений час – 48,7 % випадків; у нічний
час – 40 % злочинних зазіхань; удень – 13,3 %.
Із церков розкрадання скоюються в переважній більшості: у нічний час –
88,2 %; у денний час – 8,8 %.
Таким чином, проявляється чітка залежність між місцем і часом розкрадань
предметів і документів, що мають історичну, наукову, художню або культурну
цінність. Час вчинення розкрадань визначається злочинцем з урахуванням
розпорядку передбачуваного місця скоєння протиправних дій з таким
розрахунком, щоб уникнути можливої протидії з боку власників цінностей, що
викрадають. Саме тому, на думку дослідників, основна маса розкрадань
коштовних предметів або документів із помешкань громадян відбувається вдень,
із церков і інших установ культу, навпаки, – уночі, а з музеїв і інших установ
культури – у святкові або неробочі дні [6, с. 12].
Важливим елементом криміналістичної характеристики є спосіб вчинення
злочинів. Це пояснюється взаємообумовленістю складових систем: спосіб
вчинення злочинів – сліди злочинів – криміналістичні прийоми, засоби і методи
дослідження доказів.
Спосіб вчинення злочину характеризується сукупністю специфічних дій, які
формуються в залежності від предмета злочинних посягань. Це спостерігається і
при вчиненні злочинних посягань на культурні цінності.
Аналіз кримінальної статистики дозволяє зробити висновок, що злочинні
посягання на культурні цінності вчиняються шляхом крадіжок і грабежів. Так, в
період з 2014 по 2015 роки в Кіровоградській області було вчинено шляхом
крадіжки – 76,2 %; грабежів – 18,6 %; розбійних нападів – 5,0 % випадків [7].
Спосіб вчинення злочину включає в себе спосіб підготовки і спосіб укриття
злочину.
Як правило підготовка до вчинення злочину складається з таких елементів:
– визначення предметів злочинних посягань;
– вибір і вивчення об’єкта де зосереджені культурні цінності;
– розробка плану вчинення злочину;
– підбір злочинної групи;
– визначення місця збуту викраденого;
– розробка засобів маскування, знищення слідів злочину.
На основі досліджених кримінальних проваджень, можна зробити висновок,
що підготовка до вчинення злочинів у більшості випадків характеризується
складністю, багатоепізодністю, наявністю комплексу дій і операцій, її складових.
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Специфічним моментом підготовчої діяльності на відміну від інших розкладань є
обов’язкова розвідка об’єкта. Так, у процесі розслідування в справі по розбійному
нападі на приватну колекцію, у результаті якого злочинці заволоділи трьома
безцінними картинами великих російських художників ХІХ ст. Айвазовського,
Маковського і Саврасова на загальну суму близько 500 тис. дол., слідство
виявило факт попередньої розвідки об’єкта. Було встановлено, що двоє
виконавців протягом декількох місяців вивчали уклад життя майбутньої жертво й,
завдяки отриманим у такий спосіб знанням, здійснили успішне проникнення у
квартиру, де зберігалася колекція. Установивши точний час, коли онучка
колекціонера приносила йому їжу, вони видали себе за її товаришів, яких вона
нібито попросила замінити себе, чим увели хазяїна колекції в оману [8, с. 92].
Способи укриття злочинів, які зазіхають на культурні цінності умовно можна
розділити на такі види:
– дії спрямовані на укриття матеріальних слідів;
– дії спрямовані на укриття відомостей про злочин та інших обставин [9, с.
30].
Таким чином, аналіз криміналістичної характеристики свідчить, що злочинні
посягання на культурні цінності збільшуються, тому боротьба з ними потребує від
правоохоронних органів більш активно залучати досягнення науки і техніки в тому
числі і інформації, яка є складовою в криміналістичній характеристиці.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ
ПРИ СКЛАДАННІ ДОВІЛЬНОГО СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТУ,
З УРАХУВАННЯМ УМОВ СЬОГОДЕННЯ
У криміналістиці під «словесним портретом» розуміють систему опису
зовнішності людини з метою її кримінальної реєстрації, розшуку, ідентифікації за
зовнішніми ознаками.
Фіксація ознак зовнішності людини здійснюється різними способами:
шляхом опису; за допомогою фото- та відео зйомки; через виготовлення
суб’єктивних портретів, об'ємних масок і моделей.
Опис може бути довільним і впорядкованим. Перший складається, зазвичай,
при фіксації показань свідків, потерпілих про зовнішність будь-якої людини, і по
суті є суб’єктивним описом всіх особливостей її зовнішності. Впорядкований опис
складається спеціалістом (оперативним працівником, слідчим, експертом) і
проводиться за спеціальними правилами, які входять до методики «словесного
портрету».
Головними принципами впорядкованого словесного портрету є повнота і
системність (послідовність) опису. Принцип повноти полягає в докладному описі
зовнішньої анатомії, функціональних ознак (постави, ходи, жестикуляції, міміки,
мовлення…) і одягу. Принцип системності означає певну черговість опису груп
зовнішніх ознак за правилами: «від загального – до окремого», «зверху донизу»,
з використанням таких показників, як розміри, контури (форма), положення,
колір.
При довільному ж описі, головним є отримання від свідків, потерпілих
інформації про зовнішність розшукуваної особи, яка, незалежно від повноти і
послідовності опису, максимально характеризує її примітні ознаки і сприяє
виділенню, саме цієї особи, серед багатьох інших.
Беззаперечно, при сприйнятті зовнішності однієї людини іншими, найбільш
важливими для впізнання є риси обличчя. Але, у зв’язку з тим, що останнім часом
жінки віддають перевагу «східному макіяжу»: шаблонним мальованим бровам,
неприродної довжини нарощеним віям, татуйованим «стрілкам» на повіках очей
або в стилі «smoky eyes»; оволоділи технікою корекції обличчя (можна сказати
«гриму») за допомогою тональних основ і кремів – індивідуальні особливості
власних рис обличчя «ховаються» за намальованими штучними, внаслідок чого
різні особи сприймаються оточуючими, як «всі на одне лице».
Тому, при фіксації ознак зовнішності людини, більше уваги необхідно
приділяти функціональним ознакам (поставі, ході, жестикуляції, міміці, голосу,
мові, манері поведінки).
Постава – це звичне положення голови, грудей, плечей, тулуба людини
(пряма, сутула). За положенням тулуба статура буває напруженою, підтягнутою,
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вільною, розпущеною. Особливості статури проявляються також у звичному
положенні голови (підтримується прямо, відкинута назад, витягнута вперед,
схилена набік вправо або вліво).
Хода визначається через ознаки ходьби. При цьому враховуються її
швидкість, темп, відзначається довжина й ширина кроку, положення й ступінь
піднімання стоп.
Жестикуляція – це комплекс рухів, що супроводжують вимову та
посилюють її виразність. Визначається за характером рухів, змістом та ступенем
виразності: жвава, стримана, тощо.
Міміка – це сукупність рухів мускулатури обличчя особи, що відображає її
психічний стан. Буває маловиразною, дуже виразною, що проявляється в піднятті
брів, закушуванні губи, тощо.
Голос визначається за його силою (слабкий, середній, сильний), тембром
(баритон, бас, тенор, альт) і чистотою (глухий, дзвінкий, хриплий).
Мова може бути повільною, швидкою, спокійною, збудженою, розбірливою
та нерозбірливою. Також слід фіксувати дефекти мови, такі як: шепелявість,
гнусавість, наявність діалекту.
Манера поведінки виражається в особливостях виконання певних дій
(вітатися, сміятися, палити, тощо).
Гармонійність пропорцій тіла є одним з критеріїв оцінки розвитку та стану
здоров'я. При диспропорції в будові тіла можна думати про порушення ростових
процесів і причини, що їх зумовили. Конституційні особливості статури стають
очевидними з ранніх етапів розвитку людини: одні володіють витонченою
статурою, інші – міцними м'язами і відносно короткими кінцівками, треті
відрізняються переважанням жирової тканини над м'язовою. Схильність до того
чи іншого типу статури визначається спадковістю, але проявляється і
закріплюється під впливом факторів зовнішнього середовища (заняття тим чи
іншим видом спорту, танцями, рухливістю натури, тощо).
Всі ці ознаки визначаються візуально («на око»), а характерний вигляд
фігури – їх комбінацією.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК
АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ
СПОРІВ
В сучасних умовах розвитку такої передової сфери діяльності, як
юриспруденція, кожна держава намагається забезпечити найефективніший захист
прав та інтересів своїх громадян. Це підтверджується тим, що національним
законодавством країн передбачається чимала кількість способів, спрямованих на
відновлення порушених прав, – від добровільних переговорів до судового захисту.
Останнім часом правове суспільство України проявляє неабиякий інтерес до
інституту медіації. Наразі, цей альтернативний спосіб вирішення цивільноправових та інших спорів існує і навіть застосовується, але, так би мовити, поза
правовим полем нашої держави, оскільки він жодним чином не регулюється на
рівні національного законодавства. Проте, в умовах сьогодення, питання про
визначення можливості та шляхів запровадження медіації в національну систему
захисту цивільних прав та свобод людини і громадянина, а також визначення її
взаємозв’язку з цивільним процесом набуло виняткового значення.
Нормативні визначення медіації містяться в окремих міжнародних правових
актах та законодавстві ряду держав і є досить різноманітними. Так, Директива
Європейського парламенту та Ради ЄС про окремі аспекти медіації у цивільних та
комерційних справах від 21.05.2008 р. визначає медіацію як структурований
процес, незалежно від його назви, в якому дві або більше сторони намагаються
самостійно і на добровільній основі досягти згоди про врегулювання свого спору
за допомогою медіатора [3].
З аналізу цього положення випливає, що медіація у праві – це своєрідний
метод вирішення спорів, що здійснюється на засадах абсолютної добровільності із
залученням медіатора (посередника), який допомагає проаналізувати конфліктну
ситуацію, яка виникла між сторонами. Причому під час процедури медіації
медіатор не може чинити жодного тиску на сторони, а тому останні самостійно
доходять порозуміння щодо варіанту рішення, який задовольняв би їх інтереси та
потреби.
До того ж, диспозитивність цієї процедури значно вища, ніж офіційного
судового процесу. Процедура медіації сприяє тому, що сторона може погодитися з
таким правовим результатом врегулювання конфлікту, з яким вона навряд чи
погодиться в результаті повноцінного змагального процесу. Вирішення спору за
допомогою медіації характеризується як «win-win situation», коли у виграші
залишаються обидві сторони [2].
Медіація наділена такою ознакою як конфіденційність, що сприяє мінімізації
ризику публічного розголошення конфлікту, що може бути особливо важливим,
наприклад, у справах, які є наслідком сімейних спорів, або у випадках, коли
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існують побоювання, що конфліктна ситуація може вплинути на ділову репутацію
суб’єктів спору [2]. Це заохочує сторони бути більш відвертими.
У юридичній практиці виділяють наступні найпоширеніші моделі медіації:
присудова і позасудова. Присудова медіація визначається науковцями як
процедура врегулювання спору між сторонами, що реалізується в межах судового
розгляду, тобто проводиться в тому випадку, коли сторони вирішили вдатися до
неї вже після передачі спору на розгляд суду. Позасудова медіація, в свою чергу,
характеризується повною незалежністю і застосовується в тому випадку, коли
сторони дійшли рішення, що спочатку варто спробувати врегулювати конфлікт
мирним способом, не ініціюючи судовий процес.
Якщо розглядати питання, який із вищевказаних різновидів медіації
запроваджувати в національний механізм захисту, то наразі в Україні з цього
приводу домінують дві концепції. Першою є концепція судової медіації, відповідно
до якої остання повинна стати складовим елементом процесуальної процедури.
Натомість, представники другої концепції стверджують, що медіація повинна бути
автономним способом вирішення правових спорів і, за прикладом третейського
судочинства, функціонувати паралельно з судовим процесом. Такий задум
покладено в основу діяльності медіаторних груп, які вже функціонують на
території України [1].
Слушною є думка, що в основу впровадження медіації на території нашої
держави має лягти дуалістичне поєднання обох концепцій. Це означає, що, навіть,
якщо сторони погодилися звернутися до медіатора для вирішення конфліктної
ситуації, на них не покладається обов’язок продовжувати процедуру
врегулювання спору після першої зустрічі з медіатором. Тобто, сторони завжди
залишають за собою право на звернення до суду з метою захисту своїх порушених,
невизнаних або оспорюваних прав та інтересів. І навпаки, за згодою сторін, навіть
у процесі судового розгляду, вони мають право розпочати процедуру медіації.
Ключовими відмінностями присудової медіації від позасудової є її
співвідношення з судовим процесом і процесуальні наслідки проведення. Також,
оскільки врегулювання спору за допомогою процедури медіації здійснюється вже
після порушення справи в судовій інстанції, суб’єктами присудової медіації є
учасники процесуальних правовідносин – позивач і відповідач. Особливим
суб’єктом у присудовій медіації також є медіатор, наділений відповідними правами
і обов’язками. У правовідносинах присудової медіації бере участь суддя, в
провадженні якого знаходиться справа. Суддя не є учасником самої процедури
медіації, але відповідно до положень чинного цивільного процесуального
законодавства він має сприяти сторонам у мирному врегулюванні спору та
укладенні мирової угоди на всіх стадіях судового процесу. Отже, суддя може
запропонувати сторонам звернутися для врегулювання спору до медіації, але не
рекомендувати конкретну кандидатуру медіатора. Окрім цього, суддя має
здійснити процесуальні заходи, які передбачені законодавством, щоб створити
належні умови для примирення сторін, зокрема зупинити провадження у справі,
надати розумний строк для проведення медіації, затвердити медіаційну угоду як
мирову тощо [3].
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Впровадження в Україні інституту медіації, як альтернативного способу
вирішення спорів, сприятиме скороченню навантаження на суди, а отже,
допоможе скоротити строки розгляду справ та відсоток оскаржуваних рішень,
зменшити судові витрати, а також досягнути примирення між сторонами як до
звернення до суду, так і під час судового процесу [2].
В багатьох європейських країнах світу медіація є тим правовим інститутом,
застосування якого передбачається безпосередньо національним законодавством,
що чітко регламентує всі питання, пов’язані із залученням медіатора для
вирішення тієї чи іншої конфліктної ситуації як в позасудовому порядку, так і під
час розгляду справи у відповідних державних судах.
В Україні також були кроки до законодавчого впровадження даного способу
врегулювання спорів. У 2015 році суб'єктами права законодавчої ініціативи, а
саме народними депутатами України, до Верховної Ради України було внесено
проект Закону України «Про медіацію», який було зареєстровано 17.12.2015
року під номером 3665. Проте в результаті його багаторазового обговорення,
28.02.2019 року проект було відхилено та знято з розгляду через те, що не було
набрано необхідної кількості голосів. Сам законопроект мав низку недоліків і
неповним чином регулював питання медіації. Зокрема, як було відзначено у
зауваженні до вищезазначеного законопроекту, у його тексті не знайшли свого
відображення такі питання, як: дата, час та місце укладення договору про
медіацію; місце і час проведення медіації; мова проведення медіації; строки
проведення медіації; право сторін мати захисника; спосіб та строки виконання
договору; порядок виконання угоди за результатами медіації; наслідки
невиконання або неналежного виконання угоди за результатами медіації;
особливості медіації під час судового провадження тощо.
Таким чином, розуміючи актуальність впровадження додаткових способів
захисту цивільних прав та інтересів людини і громадянина, а також на підставі
вищевикладеного, вважаю, що рухом у правильному напрямку нашої держави в
даній сфері є доопрацювання вже створеного законопроекту, який стосується
питання медіації, адже має бути комплексне врегулювання таких правових
відносин, що, в свою чергу, сприятиме популяризації цього інституту серед
населення і розумінню його ефективності та сутності. Разом з цим, доцільним
було б Цивільний процесуальний кодекс України доповнити положеннями, якими
буде регламентуватися процедура медіації у рамках розпочатого в суді
провадження у справі, зокрема на стадії підготовки справи до судового розгляду
по суті подібно до процедури укладення мирової угоди та врегулювання спору за
участі судді.
Отже, виходячи з аналізу сучасної ситуації в нашій державі, необхідність
наявності медіації є очевидною і, рано чи пізно, вона неодмінно стане невід’ємним
елементом національного механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ ОГУРЦА ПОСЕВНОГО
Огурец посевной – Cucumis sativus L., сем. Cucurbitaceae – однолетнее однодомное травянистое растение с лежачим шершавым стеблем. Огурец широко
культивируется по всей территории Украины. Благодаря своим качествам плоды
огурца используются как продукт питания, особенно диетического, в косметологии. Огуречный сок обладает противовоспалительным и обезболивающим, мочегонным и гепатопротекторным действием, соотношение в нем растворенных минеральных солей оказывает регулирующее действие на работу сердца, почек, печени. Огурцы и огуречный сок в народной медицине используют как средство от
кашля, ранее сок пили при туберкулезе легких. Отвар из плетей (стеблей) принимают при болезнях печени и желтухе, отвар цветков – при малярии. Свежие
плоды огурца и огуречный сок является одним из самых популярных компонентов
домашней косметологии, обладая отбеливающим и увлажняющим действием на
кожу [2].
Было проведено исследование химического состава, анализ морфологоанатомического строения листьев, стеблей, цветков, семян сорта «Джерело»
огурца посевного. Строение листьев и цветков соответствует признакам вида [3].
Листья сердцевидные, пятиугольно-лопастные. Цветки однополые, желтые.
Мужские цветки собраны пучками в пазухах листьев. Женские цветки одиночные, на коротенькой цветоножке, имеют нижнюю завязь.
Исследованы образцы сырья из пяти мест произрастания. Сырье было заготовлено в июле-августе на различных фазах вегетации: двух семядолей, 2–3
настоящих листьев, цветения и плодоношения, конец плодоношения. Установлены внешние диагностические признаки сырья: жесткое опушение всего растения,
форма края листовой пластинки, расположение нектарников, строение андроцея
и гинецея.
Были установлены отличительные анатомические диагностические признаки
при микроскопическом изучении. К ним относятся различные типы простых и железистых волосков и их строение, тип проводящих пучков, особенности строение
стебля, расположение кристаллов карбоната кальция, тип опушения околоцветника, а также различное строение нектарников в женских и мужских цветках [1].
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Потерю в массе при высушивании, содержание золы общей и золы нерастворимой в 10% растворе кислоты хлористоводородной определяли согласно методикам Государственной фармакопеи Украины. Определение элементного состава проводили методом атомно-эмиссионной спектрофотометриии. Установлено наличие 19 макро- и микроэлементов. Отмечено высокое содержание калия,
особенно в стеблях огурца посевного. Установлен количественный и качественный состав органических и жирных кислот в листьях, стеблях, цветках и семенах.
В семенах огурца идентифицировано не менее 11 органических (преобладает азелаиновая кислота) и 12 жирных (наибольшее содержание линолевой) кислот. В
стеблях, листьях и цветках доминирует лимонная кислота, в цветках в значительных количествах содержится салициловая кислота; из жирных кислот преобладает линоленовая кислота, а в цветках доминирует пальмитиновая кислота.
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ВПЛИВ ГІПЕРКАПНІЇ НА АКТИВНІСТЬ ПІРУВАТДЕГІДРОГЕНАЗНОГО
КОМПЛЕКСУ В ТКАНИНАХ БІЛИХ ЩУРІВ
В атмосфері нашої планети спостерігається постійне збільшення вмісту
вуглекислого газу. Це призводить до цілої низки негативних наслідків. Тому
метою цього дослідження було вивчення впливу різних концентрацій СО2 в
повітрі, яким дихають експериментальні тварини, на активність ключового
мультиензимного комплексу в енергетичному метаболізмі – піруватдегідрогенази
(ПДК).
159

Експерименти проведені на білих безпородних щурах вагою 180–230 г. В
роботі дотримані всі вимоги Європейської конвенції по правилам роботи з
експериментальними тваринами [1].
Експериментальні тварини були поміщені в камери з наступними
концентраціями СО2 в повітрі: 0,04%; 0,06%; 0,08%; 0,10%. Тварин
витримували в атмосфері 1 годину, потім використовували для дослідження.
Активність ПДК визначали за [2, с.189], статистичну обробку результатів
проводили за [3, с. 108].
В результаті проведеного дослідження встановлено, що при концентрації
СО2 0,04% у всіх досліджених органах активність ПДК не змінюється по
відношенню до контролю. Така сама картина спостерігається і при концентрації
СО2 0,06%. При концентрації вуглекислого газу 0,08% нами встановлено
зниження активності ПДК тільки в серці на 33%. При підвищенні концентрації
СО2 до 0,1% зниження активності ПДК спостерігалось у головному мозку, серці,
печінці та скелетних м’язах. Найбільш помітне зниження спостерігалось в
головному мозку на 43%, а найменше – у м’язах, – на 24% порівняно з
контролем.
Таким чином, слід зазначити, що підвищення вмісту СО2 в атмосфері до рівня
0,08-0,1% призводить до значних порушень в енергетичному метаболізмі в
організмі.
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РОЛЬ ЕКСКУРСІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
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Життя доводить, що в умовах, які весь час змінюються, найкраще
орієнтується, приймає рішення, працює людина гнучка, креативна, здатна
використовувати нові ідеї і задуми, знаходити нові підходи і рішення проблем. Слід
зазначити важливість створення у дошкільному та шкільному закладах
сприятливих умов для розвитку особливостей кожної дитини.
«Дитина від своєї природи, – писав В.О. Сухомлинський, – допитливий
дослідник, відкривач світу. Так нехай же перед нею відкривається чудовий світ у
живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, у казці і грі, у власній творчості, в
красі, яка надихає її серце, в прагненні робити добро людям. Через казку,
фантазію, через неповторну дитячу творчість – певна дорога до серця дитини. Я
буду так вводити малюків у навколишній світ, щоб вони кожного дня відкривали в
ньому щось нове, щоб кожен наш крок був мандрівкою до першоджерел – до
чудесної краси природи».
В основних напрямках загальноосвітньої школи підкреслюється, що
найважливіша неминуча задача школи – давати підростаючому поколінню
глибокі і міцні знання основ наук, виробляти навички та уміння застосовувати їх
на практиці, формувати світоуявлення. Одним зі шляхів реалізації цих задач є
включення в навчальний процес досліджень над предметами і явищами під час
екскурсій.
Екскурсія – особливий вид навчальних занять, який проводиться за межами
класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження учнями об’єктів
та явищ, пов’язаних з вивченням програмового матеріалу [1].
Екскурсія як жива, безпосередня форма спілкування розвиває емоційну
чуйність, закладає основи морального обличчя. Правильна організація
спостережень сприяє формуванню таких важливих якостей дитини, як
спостережливість і увагу, які сприяють збагаченню знань про навколишній світ.
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До нової програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України курсу
«Природознавство 1–4 класи» включено ряд екскурсій, проведення яких є
обов’язковим. На екскурсіях діти знайомляться з рослинами, тваринами і
одночасно з умовами їх проживання, а це сприяє утворенню первинних уявлень
про взаємозв’язки в природі. Екскурсії сприяють розвитку спостережливості,
виникненню інтересу до природи, тобто пізнавального до неї ставлення дітей.
Велика роль екскурсії в естетичному вихованні дітей, формуванні у них
естетичного ставлення до природних явищ і об’єктів. Краса навколишнього світу
викликає глибокі переживання [2].
Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, їх
фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати
цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, так як
сприяють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та любов
до природи, кмітливість, уміння бачити прекрасне у навколишньому світі,
старанність, самостійність тощо. Вони розширюють кругозір дітей, розвивають
спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою,
виробляють практичні навички та вміння – орієнтування у просторі, визначення
видів ґрунтів, рослин, тварин, формують уявлення про їх життя, живлення,
значення тощо.
Під час екскурсії учні сприймають природу безпосередньо різними органами
чуттів.
Екскурсії сприяють:
• розвитку
пізнавальних здібностей учнів, уваги, спостережливості,
мислення, – моторики, творчої уяви;
• вихованню таких якостей особистості, як уважність, спостережливість, –
кмітливість, інтерес та любов до природи, уміння бачити і розуміти прекрасне;
• виробленню навичок самостійної роботи тощо.
Екскурсія може проводитися на початку роботи за темою програми. Її мета –
викликати інтерес в учнів до вивчення теми, сприяти накопиченню фактичного
матеріалу, що буде необхідний для наступної роботи по темі. Така екскурсія
створює необхідні для учнів передумови для свідомого оволодіння навчальним
матеріалом і певне налаштування щодо вивчення того чи іншого питання теми.
Так, перед вивченням теми «Тварини» можна провести екскурсію у зоопарк, де
учні могли поспостерігати за зовнішнім виглядом та особливостями поведінки
тварин, які будуть вивчатися на уроках природознавства.
Мета екскурсії, організованої у процесі вивчення теми, – сприяти частковій
перевірці рівня засвоєння знань по темі, накопичення фактичного матеріалу для її
подальшого вивчення [3].
Екскурсія може проводитися після опрацювання відповідної теми. Її мета –
закріпити здобуті на уроці знання, удосконалити уміння і навички, узагальнити
вивчений матеріал, підвести підсумок.
Такі уроки дозволяють учителеві встановити більш дієвий та безпосередній
зв’язок навчання з життям, учити використовувати набуті знання на практиці.
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Для того, щоб екскурсія досягла успіху, вона повинна бути ретельно
підготовлена і методично правильно спланована та проведена.
В екскурсії можна виділити 3 етапи:
1.
підготовка до екскурсії;
2.
її проведення на місці;
3.
підведення підсумків екскурсії;
Проведенню екскурсії передує підготовка учителя та учнів до проведення.
Підготовка вчителя:
Полягають, перш за все, у визначенні мети екскурсії і відборі програмного
змісту. Намічає вчитель екскурсію, виходячи з вимог програми та особливостей
навколишнього місцевості.
Визначаючи місце екскурсії, вчитель вибирає найкращий шлях до нього – не
утомливий, не відволікаючий учнів від наміченої мети. При визначенні відстані до
місця екскурсії слід виходити з фізичних можливостей дітей. Тривалість шляху до
обраного місця (в один бік) не повинна перевищувати 40–50 хв. При цьому слід
враховувати особливості дороги, стан погоди.
Як би не було знайоме місце екскурсії, необхідно за день, за два до неї
оглянути його. Побувавши на місці майбутньої екскурсії, вчитель уточнює
маршрут, знаходить потрібні об’єкти, намічає зміст і обсяг тих знань, які повинні
отримати діти про даному колі явищ, послідовність проведення окремих частин
екскурсії, встановлює місця для колективних і самостійних спостережень, для
відпочинку дітей. Попереднє ознайомлення з місцем майбутньої екскурсії дає
можливість не тільки уточнити і конкретизувати план, а й продумати прийоми її
ведення. Для того щоб екскурсія була цікавою, вихователю треба підготувати
вірші, загадки, прислів’я, ігрові прийоми.
До проведення екскурсій ставляться такі вимоги:
1.
чітко визначити навчальну, виховну і розвиваючу мету;
2.
при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну
значимість об’єктів, з якими будуть знайомитися учні;
3.
психологічно налаштувати школярів до навчальної, дослідницької
діяльності в природі;
4.
продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть
елементи спостережень, досліджень та практичної роботи;
5.
проводити дидактичні ігри;
6.
використовувати можливості знайомства учнів з відповідними
професіями;
7.
звертати уваги на проблеми екології та шукати шляхи вирішення
природоохоронних проблем;
8.
зібрати
екскурсійний
матеріал;
зробити
схеми,
ескізи;
сфотографувати об’єкти; оформити звіт у вигляді творчих письмових робіт,
гербарію, малюнків, альбомів тощо [4].
Учні 3–4 класів під час проведення екскурсій можуть проводити
спостереження, дослідження, виконувати практичні завдання як під керівництвом
учителя, так і самостійно.
163

Щоб розвинути у дітей спостережливість і пробудити інтерес до природи
рідного краю, рекомендую складати для кожної пори року пам’ятки-інструкції. Ці
пам’ятки вивішуються в класі поряд з календарем природи.
Підготовка учнів:
Починається з повідомлення мети екскурсії. Учні повинні знати, куди підуть,
навіщо, що дізнаються, що потрібно зібрати. Учні повинні знати, що екскурсія –
це заняття, яке проводиться не в приміщенні, а в природі і на
сільськогосподарському об’єкті, тому на екскурсії необхідно бути
дисциплінованим і уважним. Педагог нагадує дітям правила поведінки на вулиці.
При підготовці до екскурсії потрібно звернути увагу на одяг дітей. Діти повинні
бути одягнені зручно, відповідно до погоди і сезоном.
На місці екскурсії в короткій бесіді вчитель повинен нагадати мету і уточнити
завдання, які учні виконуватимуть. У разі потреби показати виконання тієї або
іншої роботи. Учні під керівництвом учителя виконують свої завдання. Потім
учитель заслуховує повідомлення про наслідки роботи окремих ланок і оглядає
зібрані зразки. Під час екскурсії учні повинні добре розглянути об’єкти вивчення,
зробити відповідні записи і малюнки. Учитель повинен дати вичерпні відповіді на
запитання, докладно розповісти про об’єкт, що вивчається, пояснює причини
виникнення тих або інших природних явищ. Під час екскурсії в природу в дітей
виникає багато запитань, вони цікавляться багатьма предметами і явищами
природи, які безпосередньо не стосується теми екскурсії. У таких випадках треба
давати правильні й зрозумілі учням пояснення, всіляко заохочувати до
спостережень і задовольняти їхню допитливість. В учнів розвиватиметься інтерес
до природи. Учні знайомляться під час екскурсії з об’єктами, явищами і
процесами, які проходять безпосередньо в природі і взаємопов’язані. Тільки в
природі учні можуть конкретно бачити зв’язок між предметами і явищами. На
екскурсіях учні вчаться слідкувати за предметами і явищами неживої природи,
аналізувати, порівнювати їх, робити висновки.
Заключний етап екскурсії:
Після закінчення екскурсії проводиться підсумкова бесіда. Діти обмінюються
враженнями, розказують свої думки, розв’язують з допомогою вчителя питання,
які виникли під час екскурсії. Вчитель уточнює, доповнює відповіді учнів. Бесіда
повинна бути короткою, інакше вона послаблює емоційне бачення від самої
екскурсії. Обговорюють не лише проблеми з теми екскурсії, але й загальні
питання, пов’язані із звичайними спостереженнями природи (погода, тварини,
птахи, рослини, явища природи, які бачили діти). Отже, екскурсії з
природознавства широко використовуються у початковій школі, оскільки вони
надають молодшим школярам самостійність у спостереженні об’єктів природи,
стимулюють їхню розмову і творчу пізнавальну діяльність при виконанні
навчальних завдань.
Знання, отримані на екскурсії, розширюються і закріплюються на заняттях, в
спостереженнях в куточку природи за принесеними об’єктами. Відразу ж після
повернення з екскурсії зібраний матеріал необхідно розмістити в куточку природи

164

(рослини поставити в вази, квіткові горщики; тварин помістити в акваріум,
тераріум, садки), за рослинами і тваринами організувати спостереження.
Через 2–3 дні після екскурсії вчитель проводить заняття з використанням
роздаткового матеріалу, малювання, ліплення, дидактичні ігри з природним
матеріалом, читає художню літературу, заслуховує розповіді дітей про те, де були і
що бачили. На закінчення проводиться узагальнююча бесіда.
Плануючи бесіду після екскурсії, вчитель повинен поставити питання так,
щоб у пам’яті учнів відновити весь хід екскурсії, підкреслити найбільш важливі в
освітньому і виховному відношенні моменти, підвести їх до встановлення зв’язків
між явищами.
Підсумки екскурсій можна оформити у вигляді творчих звітів, альбомів,
зошитів спостережень та досліджень, колекцій, малюнків, творів, оповідань тощо.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Анотація. Стаття присвячена вивченню проблеми формування природознавчої
компетентності учнів початкових класів. Розглянуто особливості застосування проблемного
навчання, ігрових методів еколого-естетичного напряму та інтегрованих уроків
природознавства. Представлені результати експериментальної роботи з упровадження даних
педагогічних умов у молодшій школі.
Ключові слова: компетентність, природознавча компетентність, проблемне навчання у
початковій школі.

Проблеми взаємовідносин та раціонального використання людиною природних
ресурсів мають сьогодні глобальні масштаби. Природа потребує від людства глибоких
соціально-економічних змін. Люди повинні спрямувати силу свого інтелекту на
глибоке, всебічне вивчення всіх складових природного середовища, передбачати
відмову від споживацького ставлення до ресурсів, виправити порушення природної
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рівноваги, вибрати способи збереження та примноження біоресурсів, переосмислити
системи цінностей. Таким чином, важко переоцінити необхідність виховання
покоління, здатного позитивно та екологічно грамотно взаємодіяти з природою,
керуючись розумним та гуманним ставленням до неї. Тому перед початковою школою
стоїть завдання не лише домогтися, щоб діти засвоїли природничі знання, а й могли б
вільно оперувати ними, застосовувати в соціалізації та творчій самореалізації, для
розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду, формування екологічного
мислення й поведінки. Це відображено в Державному стандарті початкової загальної
освіти.
Програма “Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту
початкової загальної освіти відповідно до спірально-концентричного принципу, який
забезпечує неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних
тем, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових
особливостей дітей [2].
Мета природничо-наукової освіти в сучасній школі полягає у формуванні в учнів
засобами навчальних предметів системи природничих знань та спроможності
використовувати ці знання в соціалізації та творчої самореалізації особистості,
створення уявлення про природничо-наукову картину світу, формування екологічного
мислення й поведінки учня, виховання громадянина демократичного суспільства.
Предметна природознавча компетентність – особистісне утворення, що
характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі
практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у
сфері відносин «людина – природа».
Для успішного формування природознавчої компетентності молодших школярів,
вивчення природознавства в початковій школі повинно орієнтуватися на
компетентнісно-орієнтований підхід із використанням сучасних освітніх технологій
(розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, упровадження
проектних технологій). Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи
необхідно залучити молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова
робота) із застосуванням інноваційних методик, використанням інформаційнокомунікаційних засобів. В процесі пізнання природи відбувається різнобічний
розвиток особистості учнів, розвиваються морально-етичні якості, формуються
навички природо-охоронної діяльності [1].
Проблеми компетенції та формування компетентностей розробляли у своїх
наукових працях І. Бех, А. Богуш, М. Вашуленко, Л. Мацько, Ю.В. Громико, В.А.
Болотов, В.В. Серіков М. Пентилюк, Н. Бібік, Б.Д. Ельконін, Л. Ващенко, О.
Савченко, Л. Паращенко, Д. Равен, А. Хуторський та інші. Під компетентністю
людини педагоги розуміють спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і
ставлень, які набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто
ідентифікувати і розв'язувати, незалежно від контексту проблеми, характерні для
певної сфери діяльності. Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна
характеристика освіти. Нижній поріг, рівень компетентності є рівнем діяльності,
необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [3].
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Основними видами спостережень з природознавства в початкових класах є
щоденні спостереження за неживою природою (погода сьогодні, стан ґрунту,
водоймищ тощо), сезонними змінами в рослинному і тваринному світі, сезонною
працею людей та її зміни за порами року. Основна вимога в організації спостережень
– це добре продуманий відбір об’єктів та явищ природи, систематичність і
правильність їх виконання учнями.
У початкових класах проводять різні практичні роботи в класі, на шкільному
подвір’ї, географічному майданчику, навчально-дослідній земельній ділянці, під час
екскурсій. Виконання практичних робіт передбачають практичну, самостійну
діяльність школярів, оволодіння знаннями, вміннями і навичками. Особливе місце
займають практичні роботи з приладами (компасом, термометром, глобусом, телурієм
тощо), планом і картою, з розпізнавання і визначення предметів природи,
вирощування рослин на навчально-дослідній земельній ділянці. При правильній
організації практичної роботи учні виконують ряд логічних операцій: порівняння,
виявлення подібних й відмінних ознак, класифікація, висновок, узагальнення.
Починаючи з 1 класу в учнів формується елементарне уявлення про повітря як
об’єкт неживої природи та його властивості. Застосовуючи практичні методи навчання
та виконуючи запропоновані у підручнику з природознавства досліди, першокласники
розширюють свої знання про існування повітря.
У другому класі учні вивчають властивості повітря та засвоюють нове поняття
«явища природи», одним з яких є вітер як рух повітря. На сторінках підручника автор
пропонує дітям пригадати казки чи пісні про вітер, дізнатися у рідних народні
прикмети, пов’язані з повітрям та дослідити їх.
Розглядаючи на сторінках підручника світлини та репродукції картин Володимира
Куша, школярі визначають, яке явище природи, пов’язане з повітрям, на них
зображено.
Учні дізнаються, що всі явища природи зумовлені її законами і відбуваються
незалежно від бажання людини. Тож відмінити чи заборонити їх ніхто не може.
На сторінках підручника з природознавства діти дізнаються значення слова «газ»
і визначають, що повітря перебуває у газоподібному стані.
Вивчаючи властивості повітря у дослідницькій лабораторії, третьокласники
роблять висновки, чому заповнена повітрям кулька у воді не тоне, у теплій кімнаті
вона більша, а коли винести на мороз, то стає меншою, м’яч підскакує після удару.
У 3 класі на сторінках підручника з природознавства незвичайні хлопчик і
дівчинка – Дракончики-повітроплавці – ознайомлюють дітей з тим, чому без повітря
не можуть обходитися об’єкти живої природи. Герої обіцяють дітям, що вони будуть
знати склад повітря (суміш азоту, кисню вуглекислого та інших газів) та його
властивості (безбарвне, прозоре, не має смаку та запаху, займає увесь простір та
перебуває в газоподібному стані), зрозуміють, як повітря проводить тепло, і чому воно
рухається; проаналізують значення кисню для живої природи; навчаться
застосовувати у житті знання про властивості повітря (теплопровідність, пружність,
розширення при нагріванні) та досліджувати чистоту повітря.

167

Знайомлячись із темою «Тіла та речовини», четвертокласники вивчають
розташування молекул у газах, характеризують властивості газів на прикладі повітря
та використання їх людиною на практиці.
Формування природничої компетентності школярів молодших класів на уроках
природознавства відбувається більш успішно, якщо забезпечити такі педагогічні
умови:
- проблемне навчання, що активізує пізнавальні інтереси молодших школярів;
- навчальні ігри еколого-естетичної спрямованості;
- інтегровані уроки, що сприяють формуванню предметних і міжпредметних
ключових компетентностей.
Теорія проблемного навчання проголошує тезу про необхідність стимуляції
творчої діяльності учня та надання йому допомоги у процесі дослідної діяльності та
визначає засоби реалізації через формування та викладення учбового матеріалу
спеціальним чином.
Компетентнісний підхід передбачає особистісно-діяльнісне навчання учнів. Цьому
сприяють інтерактивні технології. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх
учнів. Здійснюється колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у
співпраці; учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним
учасником подій і власної освіти та розвитку. Робота за всіма напрямами формування
природознавчої компетенції молодших школярів вдало поєднуються у грі. Це
визначається можливостями гри в розвитку емоційної й пізнавальної сфер дитини.
Таким чином гра сприяє розвитку в молодших школярів уміння розрізняти зовнішні
виразні властивості природи.
Узагальнюючи вивчене, діти відповідають на запитання: «Що тобі запам’яталося,
сподобалося найбільше?», «Про що захотілося розповісти своїм друзям?», «Що тебе
вразило, здивувало?», «Які знання ти можеш використати у щоденному житті, а які з
них, на твою думку, будуть потрібні тобі в майбутньому?», що спонукає учнів
формулювати оцінні судження. Все це сприяє емоційному завершенню роботи.
Учитель має формувати природознавчу компетентність молодшого школяра
шляхом використання міжпредметних зв’язків та інтеграції науково-дослідницького
пізнання, звертаючи увагу на те, що розвиток мислення школяра характеризується
природним бажанням розглядати не окремі об’єкти, а їх місце в певній системі знань
[4].
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Розділ 9

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

О.В. Даніленко,
старший викладач кафедри землеустрою та кадастру,
Одеський державний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ
Для розвитку аграрного сектору України важливе значення має ефективне
використання земельних ресурсів. Враховуючи економічні, технічні, соціальні та
правові складові земельних відносин в Україні, питання взаємодії природних та
економічних факторів є важливим і актуальним напрямом, що має теоретичне та
практичне значення. Інструментом дослідження таких зв’язків є кореляційний
аналіз.
Цій темі приділяли увагу вчені: В.Д. Большакова, М.Г. Відуєва, С.П.
Войтеко, П.М. Зазуляка, М.Ю. Маркузе, Ю.І. Маркузе та ін. У М.Г. Відуєв і Г.С.
Кондра наводять тлумачення відмінності середніх одержаних у геодезичних
вимірах від тих, що використовують у статистиці [1, с. 180]. У А.Т. Мармоза надає
практичні рекомендації обчислення показників кореляційного аналізу при
вивченні зв’язків та взаємодії різноманітних факторів [2, с. 245]. За допомогою
кореляційного аналізу можливо виявити вплив виду ландшафту на здоров’я
людини. Наведено методику розрахунку коефіцієнту рангової кореляції Спірмена.
Кожне явище, яке досліджується, перебуває у тісному зв’язку і взаємодії з іншими
явищами. Вони здаються випадковими на перший погляд, але у процесі
дослідження визначають тісноту зв’язку між ними та вплив на фактор, який
досліджують. Виділяють два виду зв’язків: функціональний та кореляційний.
Функціональним називають такий зв'язок між ознаками, при якому кожному
значенню однієї змінної відповідає строго визначене значення другої змінної. Такі
зв’язки спостерігаються в математиці, хімії, фізиці та інших точних науках.
Наприклад площа кола S = pR 2 (1) і довжина кола C = 2pR (2) повністю
визначаються величиною радіуса R. У соціально-економічних явищах
спостерігаються зв’язки, при яких числовому значенню однієї змінної відповідає
кілька значень інших. Такий зв’язок між ознаками називають кореляційним
зв’язком. За допомогою кореляційного аналізу вирішують два основних питання:
1) визначення форми і параметрів рівняння зв’язку; 2) вимірювання тісноти
зв’язку. Кореляційний аналіз складається з п’яти етапів [2, с. 164]:
1) постановка завдання, встановлення зв’язку між досліджуваними ознаками;
2) відбір найістотніших факторів для аналізу;
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3) визначення характеру зв’язку, його напрямку і форми;
4) розрахунок числових характеристик кореляційного зв’язку ( визначення
параметрів рівняння і показників тісноти зв’язку );
5) статистична оцінка вибіркових показників зв’язку .
Перед тим, як обчислювати коефіцієнти кореляції між ознаками необхідно
теоретично обґрунтувати гіпотезу існування залежності.
При парній лінійній залежності тісноту зв’язку визначають за лінійним
коефіцієнтом кореляції: r = xy - x y (3), де
xy =
x=

s xs y

å xy (4),

n
åx
n

(5),

å y (6), s
y=
n

x

=

åx
n

2

- (x) 2 (7), s y =

åy
n

2

- ( y) 2 (8)

Коефіцієнт кореляції перебуває у межах від -1 до 1.Якщо коефіцієнт
кореляції дорівнює нулю, то зв'язок відсутній, а якщо – одиниці, то зв’язок
функціональний. Додатне значення коефіцієнта вказує на прямий напрям зв’язку,
від’ємне - на зворотній. Чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, тим зв'язок
між ознаками тісніший. Квадрат коефіцієнта кореляції називають коефіцієнтом
детермінації (r 2 ) .
Він показує, яка частка загальної варіації результативної ознаки
визначається досліджуваним фактором. Проблемним моментом є той факт, що
наведені формули передбачають, що сукупності мають нормальний закон
розподілу. Якщо закон розподілу невідомий або змінні не мають кількісних ознак,
тісноту зв’язку можливо визначити методом рангової кореляції. Суть методу
полягає у тому, що спочатку ознаки ранжують:
їм надається ранг від 1 до n. Тіснота зв’язку визначається на основі
близькості рангів. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена знаходять за
формулою:
rc = 1 -

6å ( x ¢ - y ¢) 2
N n3 - N n

(9)

де х ¢ – величини рангів, які замінюють ознаки по аргументу х; у ¢ - величини
рангів, які замінюють ознаки по функції у;
N n - кількість пар. Розглянемо приклад: потрібно надати естетичну оцінку
ландшафту для обґрунтування вибору міста забудови господарських об’єктів.
Надано п’ять видів ландшафту ( аргумент х), які мають свої переваги з точки
зору корисності. Розмістимо види ландшафту відповідно оздоровчої та естетичної
значущості (табл. 1)
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Таблиця 1
Оцінка ландшафту для господарських цілей.
Ландшафт
Самовідчуття робітників
Ранг х ¢
Плоский знижений зі змішаним
лісом на суглинних ґрунтах
Злегка хвилястий, з ялинником на
суглинних ґрунтах
Всхолмлений, з сосноволистяним лісом і водоймою на
піщаних ґрунтах
Пересічений, з сосновим лісом на
піщаних і супіщаних ґрунтах
Злегка пересічений, з сосновоялівцевим лісом на піщаних і
супіщаних ґрунтах

1

задовільне

Ранг у ¢
1

2

задовільне

1

3

добре

3

3

добре

3

4

відмінне

4

Розрахунок коефіцієнту рангової кореляції Спірмена знаходять за формулою
(9) обчислення надано у таблиці 2.
rc = 1 -

х¢
1
2
3
3
4

å

6 ×1
= 0,95
125 - 5

Таблиця 2

Розрахунок коефіцієнту рангової кореляції Спірмена

у¢

х¢ - у ¢

1
1
3
3
4

0
1
0
0
0

( х¢ - у ¢) 2
0
1
0
0
0
1

З ймовірністю Р= 0,9 знаходять табличне значення rT = 0,8 . Оскільки
rc = 0,95 ! rT = 0,8 то робимо висновок, що вплив ландшафтів на самопочуття
робітників існує та є вірогідним.
Коефіцієнт кореляції рангів, як і лінійний коефіцієнт кореляції, може
приймати значення від -1 до + 1. Якщо ранги двох паралельних рядів
співпадають, тоді має місце прямий функціональний зв'язок ,та rc = 1. При
повному зворотному зв’язку rc = -1 . Коефіцієнт кореляції рангів можна також
використовувати для визначення тісноти зв’язку між якісними ознаками, яким
може бути надана рангова оцінка. Крім коефіцієнтів кореляції рангів, тісноту
зв’язку між атрибутивними ознаками можна вимірювати за допомогою
спеціальних коефіцієнтів асоціації і контингенції.
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Таблиця 3
Ознака
B
He B

å

A

Визначення коефіцієнтів асоціації і контингенції.
A
He A

ma
mc
m a + mc

mb
md
mb + m d

åB

m a + mb
mc + m d
N

У цій таблиці А і В – це ознаки, між якими вивчається зв'язок ; He A і He B
– протилежні ознаки; m a , mb , mc , m d – частоти відповідних ознак, N- загальна
кількість спостережень. Коефіцієнт асоціації знаходять за формулою:
ma× mb - mb mc
(10) Коефіцієнт контингенції знаходять за формулою:
ma mb + mb mc
m a m d - mb m c
(11)
rk =
(ma + mb )(mc + md )(ma + mc )(mb + md )

ra =

Коефіцієнти асоціації і контингенції набувають значень від -1 до +1.Завжди
виконується ra ! rk . Для вибірок де n ! 30 , зв’язок вважається значущим, якщо
ra ³ 0,5 або rк ³ 0,3 . Тлумачення цих величин таке, як і у коефіцієнта кореляції.
Якщо невизначено закони розподілу величин або змінні не мають кількісних
ознак, то відповідь про наявність зв’язку між ознаками можливо надати за
допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. У таких випадках питання
наявності зв’язків між ознаками вирішують за допомогою коефіцієнтів асоціації та
контингенції. Задача, яку розглянуто у доповіді, показує методику розрахунку цих
показників, що може використовуватись у різноманітних дослідженнях
ефективного використання земельних ресурсів.
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МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для дослідження характеристик процесу функціонування будь-якої системи
математичними методами, включаючи машинні, повинна бути проведена
формалізація цього процесу, тобто побудовано математичну модель.
Математична модель – це абстракція реальної дійсності, в якій відношення між
реальними елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, замінені
відношеннями між математичними категоріями.
Під математичним моделюванням розуміємо процес встановлення
відповідності даного реальному деякого математичного об’єкту, званого
математичної моделлю. Математичне моделювання для дослідження
характеристик процесу функціонування системи можна розділити на аналітичне,
імітаційне та комбіноване.
При аналітичному моделюванні дослідження процесів або об'єктів
замінюється побудовою їх математичних моделей і дослідженням цих моделей. В
основу методу покладено ідентичність форми рівнянь і однозначність
співвідношень між змінними в рівняннях, що описують оригінал і модель.
Оскільки події, що відбуваються в локальних обчислювальних мережах, носять
випадковий характер, то для їх вивчення найбільш відповідними є імовірнісні
математичні моделі теорії масового обслуговування [2].
Аналітична модель може бути досліджена наступними методами:
1.
аналітичними, коли прагнуть отримати в загальному вигляді явні
залежності для шуканих характеристик;
2.
чисельними, коли прагнуть отримати числові результати при
конкретних початкових умовах, коли спільне рішення неможливо;
3.
якісними, коли, не маючи рішення в явному вигляді, можна знайти
деякі властивості рішення.
Імітаційне моделювання – це метод конструювання моделей для
новостворюваних або існуючих систем і проведення експериментів на моделі.
Використання імітаційного моделювання зручне тому, що має низку переваг:
1.
легкість повтору експериментів на комп'ютері;
2.
можливість управління експериментом, включаючи його переривання
та поновлення;
3.
легкість зміни умов проведення експерименту.
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Імітаційна модель працює так само, як і система. Імітаційне моделювання
проводиться з метою розв’язання завдань синтезу або аналізу системи.
Існує велика кількість засобів для проведення імітаційного моделювання,
наприклад, MATLAB and Simulink, AnyLogic, GPSS та інші. З цієї альтернативи
можливостей зупинимося саме на GPSS.
Мова GPSS – мова декларативного типу, яка побудова за принципами
об’єктно-орієнтованої мови. Основними елементами цієї мови є транзакти і
блоки, які відображають, відповідно, динамічні та статичні об’єкти системи, що
моделюється.
GPSS (General Purpose Simulating System – загальноцільова система
моделювання) є мовою моделювання, яка використовується для побудови
дискретних моделей та проведення моделювання на ЕОМ. В систему
моделювання GPSS входять спеціальні засоби для опису динамічної поведінки
системи шляхом зміни станів в дискретні моменти часу. GPSS являє собою мову і
транслятор. Транслятор мови побудований як компілятор-інтерпретаторта
працює у дві фази. На першій фазу компіляції перевіряється синтаксис і
семантика написання рядків GPSS – програми, а на другій – інтерпретації,
здійснюється просування транзактів по моделі від блоку до блоку. Таким чином
забезпечується якісна діагностика помилок.
Можливість задавати функції розподілення випадкових величин обмежена
завданням їх у табличному вигляді шляхом апроксимації неперервними
функціями. Отже, можна задати тільки ті функції, які легко перетворити для
нових значень параметрів. До таких функцій відносяться функції
експоненціального розподілу з параметром 𝜆 = 1, а також стандартного
нормального розподілу з математичним сподіванням 𝑚 = 0 і стандартним
відхиленням 𝜎=1.
Сбір статистичних даних відбувається автоматично. GPSS дозволяє також
статистично оброблювати дані - знаходити середнє значення змінної, будувати для
неї 95% імовірнісний інтервал, визначати рівні значущості параметра на вихідне
значення моделі. Для імітаційних стохастичних моделей, які працюють в
перехідному режимі, необхідно провести декілька прогонів моделі, кожен з яких
повинен відрізнятися своєю послідовністю псевдовипадкових чисел [1].
При моделюванні стохастичних систем, які працюють в стаціонарному
режимі, може бути використаний регенеративний аналіз, якщо ці системи
регенерують. GPSS дозволяє моделювати достатньо широкий клас задач,
основою якого є клас задач пов’язаних з системами масового обслуговування.
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Постановка проблеми. Облікові інформаційні системи, які використовують
українські підприємства є різноманітними за своїм функціональним
призначенням. Проте, нема чітко інтегрованої групи систем чи навіть одної
системи, яка б забезпечувала безперебійний зв'язок облікової інформації та
інформації інших підрозділів. Однією з недостатньо досліджених але, на нашу
думку, перспективних систем є SAP. Звідси і випливає мета даної статті –
науково обґрунтувати переваги і недоліки використання програми SAP на
вітчизняному ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження облікових
інформаційних систем присвячені праці таких вітчизняних науковців, як: М.С.
Пушкар, М.Г. Чумаченко, Г.М. Лучик, Ф.Ф. Бутинець, Н.Ю. Пікуліна, Л.А.
Шило та ін. Поряд з безперечною науковою цінністю праць зазначених вище
науковців слід відзначити те, що напрямки їх дослідження потребують доповнення
прикладними аспектами з урахуванням сучасного досвіду застосування
інформаційних систем та технологій в обліку. Автори приділяють велику уваги
створенню таких інформаційних систем, які б задовольняли потреби ринку та
могли б з легкістю інтегруватись з іншими програмами та системами задля
ефективнішого функціонування підприємств.
Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток технологій вимагає
автоматизації усіх процесів, в тому числі ведення бізнесу та усіх його складових.
Для цього застосовуються різноманітні інформаційно-технологічні системи, які
представляють собою сукупність технічних та програмних засобів, що дають змогу
аналізувати, обробляти та передавати інформацію. Для ведення обліку
стратегічно важливими є ERP системи. ERP – це методологія комплексного
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планування та організації всіх ресурсів підприємства. В Україні можна виділити
наступні найбільш популярні системи: 1С:ERP, MS Dynamics ERP, Галактика
ERP, SAP, OneBox та інші. Серед цих програм хотілося б звернути більше уваги
на використання SAP [1].
Бухгалтерська програма SAP є автоматизованою системою, що дозволяє
планувати ресурси великих підприємств і дозволяє розраховувати все до дрібниць,
а також формує єдиний інформаційний простір.
Основні переваги SAP ERP:
1.
Охоплює всі ключові напрямки діяльності компанії, тому може
замінити більшість використовуваних в даний час систем;
2.
Містить досвід кращих компаній у різних галузях, виражений в
готових процесах і документації;
3.
Дозволяє інтегрувати нові рішення з існуючою системою, що зменшує
інвестиції, вкладені в це рішення
4.
При необхідності може бути об'єднаною з рішеннями сторонніх
розробників.
Залежно від цілей впровадження рішення SAP ERP ним можуть
користуватися різні співробітники, яким для роботи необхідна інформація, що
зберігається в системах. Крім бухгалтерів, це співробітники комерційного відділу,
відділів ІТ, маркетингу та інші [2].
На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В Україні
клієнтами SAP є понад 250 організацій, що представляють різні галузі економіки.
За останні роки компанія SAP досить стрімко просуває свої продукти на ринок
України. Зокрема, вона разом із компанією BDO з 2017 року впроваджує
програмний продукт SAP Business One для малих та середніх підприємств на
території України, який є «спрощеною копією» повноцінної SAP ERP. Цей
продукт є конфігурацією класу ERP-систем, який призначений для управління
малим або середнім підприємством. Дана система побудована за модульним
принципом і дає можливість оптимізувати бізнес-функції процесів придбання,
продажу, обслуговування клієнтів, маркетингу, фінансів (у тому числі обліку та
аналізу), інвестиційних проектів та HRM та інших поточних операцій, що
інтегруються в одну автоматизовану бізнес-систему. Зокрема, у дану
інформаційну систему також вмонтовано CRM-технологію, що дає повністю
інтегрувати операції обробки первинних документів з клієнтами, що може
підвищити ефективність управління реалізації та процесом обслуговування
клієнтів [3].
Потрібно зазначити, що система не передбачає проведення документів
«заднім» числом, що є досить поширеним явищем для українського обліку. Однак
саме неможливість проведення є головною запорукою прозорості обліку. Але,
нажаль, багато українських власників бізнесу та топ-менеджерів не готові ще до
таких кардинальних змін ведення бухгалтерського обліку. Таким чином,
враховуючи, що зміни в Україні останні роки відбуваються значно швидше,
методи, яких дотримується SAP ERP будуть повністю актуальними для нашого
ринку.
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Вагомим недоліком даного продукту, як і всієї лінійки SAP, є його висока ціна
на ліцензію, яка може істотно коливатися залежно від індивідуальних
особливостей кожного проекту впровадження. Так для малих і середніх
підприємств вагомим недоліком також є досить довгий час та складність процесу
впровадження, який потребує врахування індивідуальних потреб підприємства.
Зокрема, аналогічні програми для ведення бухгалтерського обліку можна
впровадити на підприємстві у декілька разів швидше.
Висновки. У даній статті було досліджено практику застосування ERP
програм на вітчизняному ринку, зокрема такої системи як SAP. Визначено її
основні переваги і недоліки. Серед них велике значення варто приділити тому, що
система побудована за модульним принципом і дає можливість оптимізувати
бізнес-функції усіх процесів організації, що інтегруються в одну автоматизовану
бізнес-систему, та все ж, враховуючи стан підприємств України, ціна на її
ліцензію є досить великої і, крім того, основи користування програмою не
вивчаються у ВНЗ, тому є проблема недостатньої кількості кваліфікаційних
спеціалістів по роботі з програмою.
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Постановка проблеми. Упродовж останнього десятиліття безпілотні літальні
апарати (БПЛА) широко використовувались у військових цілях, успіх цих
застосувань все більше зумовлює використання БПЛА у невійськовій сфері.
Цьому сприяє їх компактність, легкість і відносно низька ціна. Зокрема, за
допомогою безпілотних систем можна контролювати як технічний стан об'єктів,
так і їх безпеку та функціонування. Вони відмінно підходять для розвідки,
аерофотозйомки, створення карт місцевості, пошукових робіт.
Також перевагами використання БПЛА є: оперативність, що забезпечує
виграш в швидкості огляду, у порівнянні з традиційними методами обстеження з
землі; об'єктивність, знижується роль людського фактора, після огляду
залишаються документи у вигляді фото- і відеоматеріалів; якість, отримані після
обстеження матеріали мають високу роздільну здатність, а також геолокацію;
безпека, використання безпілотників замість персоналу знижує ймовірність
нещасних випадків; економія, для обстеження об’єктів з БПЛА достатньо двох
осіб, які при необхідності можуть обстежити до 200 км території в день [6, с.18].
Стан дослідження. Детальний аналіз, класифікація, цільове призначення, як
у військовому, так і цивільному сегменті, сучасні розробки, дизайн, еволюцію
безпілотних авіаційних систем розглянуто у праці [1, с. 372]. Тут наведено
міжнародну класифікацію БПЛА, проведено аналіз БПЛА іноземного
виробництва (Unmanned Aerial Vehicles, UAV).
На сьогодні у різних сферах діяльності ставляться завдання, які можуть бути
вирішені впровадженням БПЛА. У основному такі завдання мають матеріальне
призначення. Основні види робіт, де застосовуються безпілотні авіаційні системи
на сучасному етапі їх розвитку, – це: планова діагностика (обліт, спостереження,
фотографування, виявлення різних дефектів і порушень об’єктів); аварійновідновлювальні роботи; топографо-геодезичні роботи (створення цифрових
топографічних і кадастрових планів, тривимірних моделей місцевості); супровід
робіт з будівництва та реконструкції; завдання цивільного призначення,
наприклад, при боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, стихійними лихами;
сільськогосподарське застосування [1, с. 5].
Збільшити ефективність використання БПЛА можна за допомогою кількох
одиниць, що утворюють певну групу. Завдання щодо управління об'єднаною
групою безпілотних літальних апаратів здійснюється за допомогою
мультиагентних систем.
Мета статті. Метою роботи є розгляд специфіки, характерних особливостей
технологій, основних завдань та переваг використання мультиагентних систем в
управлінні безпілотними літальними апаратами. Виконання мети передбачає
вирішення таких завдань: розкриття комплексного підходу до управління БПЛА за
допомогою мультиагентних систем.
Особливості використання мультиагентних технологій для БПЛА. Основу
мультиагентного підходу складає поняття «об’єкту-агента», який за допомогою
датчиків, розташованих на кожному окремому БПЛА здатен збирати дані про
довкілля і приймати будь-які рішення самостійно, взаємодіючи з подібними
системами. Група споріднених агентів, що мають спільну мету можуть утворювати
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мультиагентну систему. Мультиагентна система передбачає наявність агенталідера та кілька агентів-членів групи. Рух цієї системи відбувається за
траєкторією, яка визначається початковими умовами, її математичною моделлю і
перешкодами, що є на маршруті [2, с. 55].
Найбільшу цінність мають мультиагентні системи, що складаються з агентів,
які володіють наступними додатковими властивостями:
1. Соціальність – такий агент здатний взаємодіяти з іншими агентами,
роблячи досягнення мети більш ефективним. Слід зазначити, що соціальність має
на увазі не тільки обмін даними, але і здатність до локальної самоорганізації.
2. Реактивність – зміни в зовнішньому середовищі повинні призводити до
реакції агента на них.
3. Проактивність – агент повинен не тільки реагувати на вплив середовища,
а й брати на себе ініціативу.
Якщо мова йде про застосування мультиагентних технологій в інформаційних
системах, то у ролі таких агентів можуть виступати, наприклад, програмні
одиниці, які представляють з себе певну частину коду, що виконує відповідні дії
для взаємодії з навколишнім середовищем. Програмні агенти можуть виконувати
дії, як на різних фізичних вузлах, так і на одному обчислювальному пристрої у
віртуальному оточенні [3, с. 307].
Загалом сучасні системи управління групою БПЛА можна охарактеризувати
як такі, що не мають автономної постановки нових завдань, що дозволяє групі
швидко приймати найбільш ефективні рішення щодо зміни плану виконання
поставленого завдання. Коли виникає необхідність у створенні нових завдань,
типовими прикладами для цього є: поява нової потрібної інформації, для
ефективнішого виконання завдання; поломка частини наявних ресурсів; а також
зміна показників у прийнятті рішень. Чим вищою є невизначеність, ніж те, чи
розподілений характер мають процеси прийняття рішення і чим частіше
виникають незаплановані події, тим нижчою є ефективність існуючих систем,
нездатних приймати рішення самостійно і перебудовуватися під зміни середовища
автоматично. Окрім цього, в традиційних системах будь-яка модифікація схем
прийняття рішень являє собою досить складний і трудомісткий процес, і вимагає
високої кваліфікації виконавців, що робить розробку і експлуатацію розглянутих
систем вкрай дорогою.
До характерних особливостей технології управління мультиагентних систем
належать:
• здатність діяти в інтересах вирішення загальної мети, відповідно до
колективної, цілеспрямованої поведінки;
• автономність, тобто вміння самостійно вирішувати місцеві задачі;
• здатність діяти активно заради досягнення місцевих або загальних цілей;
• адаптивність, тобто можливість пристосовуватись до динамічного і змінного
середовища автоматично;
• можливість активно переміщатися, цілеспрямовано шукати і знаходити
інформацію, об’єкти і ресурси, енергію, які необхідні для колективного вирішення
завдань [4, с. 25].
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Ці можливості суттєво відрізняють мультиагентні системи від інших наявних
систем для управління групою незалежних, автономних об’єктів. Таким чином,
для створення мультиагентної системи для групи БПЛА кожна одиниця має:
ü бути невеликою за масою, але з потужним мікрокомп’ютером для роботи в
реальному часі;
ü мати датчики для визначення поточного стану БПЛА;
ü мати датчики для дослідження оточуючого простору та визначення
положення БПЛА;
ü мати засоби зв’язку для організації впевненого обміну даними «агентів» між
собою;
ü мати джерело живлення та виконавчі пристрої.
На мікрокомп’ютер одного «агента» серед групи БПЛА покладається
вирішення таких задач:
Ø визначити точне місцезнаходження;
Ø визначити рівень виконання задач;
Ø здійснити обмін даними з іншими «агентами» системи;
Ø порівняти своїх дані з поставленими задачами;
Ø корегувати власні дії за прийнятими даними;
Ø управляти виконавчими пристроями.
Мікрокомп’ютер у БПЛА відповідає за функцію низького та високого рівня
управління. Система керування низького рівня відповідає за роботу датчиків і
виконавчих пристроїв. Високорівнева система керування відповідає за стійкий
рух, траєкторію руху, стабілізацію апарату, корегування та підтримання
потрібного маршруту, а також, в цілому, за виконання своїх завдань. Керування
людини обмежується постановкою глобальних задач [5, с. 161].
До основних завдань при використанні мультиагентних систем в управлінні
безпілотними літальними апаратами входять:
• розподілена база знань (тактична обстановка, предметна область завдання),
необхідність синхронізації і реплікації даних;
• розподілене планування узгоджених дій, вирішення конфліктів;
• реалізація адаптивності подій, що відбуваються в режимі реального часу;
• перенесення і доведення механізмів мультиагентного розподіленого
планування «в залізі», на платах БПЛА в умовах реального виконання завдання;
• інтеграція з іншими підсистемами, в т.ч. польотним контролером, системою
технічного зору [4, с. 221].
Нещодавні дослідження показали, що найбільш перспективними і
адекватними для проектування алгоритмів управління БПЛА вважаються
мультиагентні технології, серед яких найбільшими можливостями володіють
комбіновані методи з підходом мультиагентної оптимізації.
По-перше, таке трактування мультиагентних систем для кожного завдання
дає близький до природного спосіб побудови об'єктної моделі – поділ на агентів
завдань і ресурсів, що дозволяє в подальшому проводити процедуру визначення
відповідності завдання і використовуваного ресурсу для його здійснення. Подруге, може здійснюватися конкретизація властивостей агентів для налаштування
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на задану предметну область. По-третє, надається можливість завдання логіки
вибору дій об’єкта-агента на підставі задоволення його потреб і віртуального
прибутку в системі вибору ресурсів.
Використання розподілених ресурсів і процесів управління. Розподілений
принцип прийняття рішень і підтримка процесів самоорганізації в системі
призводить до того, що мультиагентні системи управління БПЛА є динамічно
стійкими до зовнішніх впливів, до неповноти і спотворення інформації, що
надходить. У вузькоспеціалізованій системі для кожного виду завдань може бути
реалізований програмний агент з унікальним набором функцій. Так в задачі
патрулювання лісового масиву можна виділити кілька різних типів поведінки для
агента-літального апарату: візуальне дослідження з широким охопленням
місцевості, огляд ділянки із застосуванням тепловізора, ретрансляція оператору
отриманих даних з віддаленого літального апарату. Для місцевості, що
патрулюється, можуть бути задіяні агент квадрата патрулювання, агент об'єкта
спостереження (наприклад, моста, ділянки стежки або конкретного дерева).
Таким чином, вся система може бути гнучко налаштована під конкретні завдання
її використання [7, с. 159].
Використання мультиагентних систем в управлінні безпілотними літальними
апаратами (БПЛА) має низку переваг, які включають:
§ розподілену автоматичну побудову початкового плану робіт групи з
прогнозом часу виконання завдання (без центрального вузла планування);
§ облік критеріїв і їх пріоритетів, заданих Оператором (час виконання,
безпека, утилізація ресурсів та ін.);
§ облік особливостей і рельєфу місцевості, відомостей про об'єкти тактичної
обстановки при плануванні;
§ можливість зміни складу групи, пріоритетів критеріїв, областей
спостереження Оператором в процесі виконання завдання;
§ динамічне коригування планів без зупинки польоту у непередбачуваних
ситуаціях (зміна складу групи, зміна завдань і ін.);
§ динамічне балансування та перерозподіл завдань між апаратами групи для
зниження сумарного часу виконання загального завдання;
§ можливість інтерактивної взаємодії Оператора з будь-яким апаратом для
вирішення спірних ситуацій і ручного управління;
§ можливість ретрансляції даних від віддалених апаратів на базову станцію
Оператору через інші апарати групи;
§ можливість інтеграції з польотними контролерами і системами управління
польотними завданнями.
У процесі виконання завдання Оператор через модуль взаємодії може
зупинити виконання завдання, повернути на базу будь-який апарат, змінити
розмір і конфігурацію заданих ділянок спостереження, додати або видалити
область спостереження, підключити до угруповання нові апарати. При зміні
Оператором зазначених умов виконання завдань польотний план повинен бути
оновлений, і наданий через модуль взаємодії.
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Комплексний підхід до управління БПЛА за допомогою мультиагентних
систем розглядається як процес призначення підзавдань для наявних об’єктів. У
момент формування завдання Оператором всі квадрати спостереження стають
доступні для планування. Вся сукупність цих квадратів передається підсистемі
узгодження областей відповідальності БПЛА. Такий механізм відповідає за
початковий розподіл окремих областей території для групи БПЛА. Фактично така
підсистема реалізує аналіз сукупності квадратів спостереження, в результаті чого
виділяється відповідна кількість БПЛА і визначаються межі їх завдань.
Після проведення початкового аналізу кожен агент БПЛА отримує свою
зону, тобто деяку сукупність квадратів спостереження, в рамках якої агент
повинен побудувати маршрут і провести обстеження даної ділянки. Відзначимо,
що в ході виконання окремими БПЛА своїх завдань ці області можуть
змінюватися, в тому числі завдяки використанню механізму балансування
навантаження, що дозволяє розвантажити менш продуктивні і повільні БПЛА на
користь більш швидких одиниць. Мета механізму балансування завантаження
БПЛА полягає в тому, щоб забезпечити завершення обльоту території окремими
одиницями приблизно до одного часу.
Зокрема, механізм роботи агента, який займається обробкою даних, полягає
в забезпеченні ефективного перерозподілу окремих квадратів між БПЛА групи з
метою мінімізувати різницю між часом закінчення робіт окремими учасниками
групи. Перерозподіл даних виконується між усіма об’єктами, які беруть участь у
виконанні завдання. В ході виконання підзавдань БПЛА обмінюються прогнозами
часу завершення роботи. Якщо виявляється значна різниця між часом виконання
сусідніх БПЛА, то агент, який займається обробкою даних, розраховує, скільки
квадратів має бути передано від сусіднього ЛА, щоб скоротити загальний час
виконання всього обльоту. Далі відправляється запит на перерозподіл зазначеної
кількості підзавдань, після чого квадрати перерозподіляються. Таким чином,
агент, який займається обробкою даних забезпечує виконання групової місії за
мінімальний час в разі різної продуктивності БПЛА і в умовах незапланованих
подій, наприклад, введення в групу нових об’єктів.
Процесом формування маршруту (послідовності квадратів спостереження) в
рамках заданої області спостереження займається головний агент БПЛА. Він
переглядає список доступних завдань і оцінює альтернативні варіанти вибору
квадратів за заданими критеріями планування. Список критеріїв планування
повинен визначатися в першу чергу самим типом місії. Наприклад, для місії
одноразового обльоту можуть бути обрані два критерії планування – за відстанню
і спостережливістю квадрата огляду. При виборі чергового квадрата
спостереження у нього проставляється нова позначка прогнозованого часу
польоту в межах обраного квадрату спостереження.
У процесі планування важливо оптимізувати маршрути апаратів таким
чином, щоб траєкторія польоту мала найменшу кількість поворотів і розворотів.
Для вирішення цього завдання можна генерувати ділянки маршруту, квадрати
підзавдань, які лежать лінії одного маршруту. Для цього на початковому етапі
головним агентом в першу чергу вибираються і поміщаються в буфер нові,
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суміжні з поточним квадратом завдання з моніторингу. І лише за відсутності задач,
які відповідають даним умовам, агентом розглядаються інші варіанти. В ході
планування і в процесі безпосереднього виконання завдань підзадачі можуть
перерозподілятися між ЛА в залежності від завантаженості їх бортових систем
обробки відеопотоків даних.
Пропонований підхід управління БПЛА з використанням технологій
мультиагентних систем дозволяє в режимі реального часу проводити розподіл і
балансування завдань і, на відміну від подібних методів формування маршруту,
найперше призначений для групи пристроїв, які спільно виконують завдання, а
одержувані таким способом рішення залежать від ступеня реалізації агентів за
декількома одночасно існуючими критеріями [8, с. 746].
Висновки. На сьогодні мультиагентні системи управління безпілотними
літальними апаратами, активно розвиваються, при цьому перспективним
напрямком їх розвитку є вироблення технічних рішень для використання
інструментів планування узгоджених групових дій апаратів при виконанні
спільного завдання. Для успішного використання подібних систем їх функціонал
повинен, крім планування завдань дозволяти проводити корегування
сформованих планів виконання завдань в умовах, що змінюються, в тому числі
реагувати на непередбачені ситуації шляхом перерозподілу підзавдань між
окремими БПЛА групи.
Отже, застосування мультиагентних систем порівняно з традиційними
способами управління БПЛА може використовуватися в реальному часі в
децентралізованих системах управління. Вони забезпечують керування
процесами планування і виконання завдань та можуть бути використані для
управління групами БПЛА, що складаються з великої кількості пристроїв і здатні
оперативно обробляти завдання з моніторингу значної площі землі.
Таким чином, при використанні мультиагентної системи можна управляти
групою умовно незалежних одиниць БПЛА, які виконують істотно різні завдання.
Отримані результати показують, що мультиагентні системи варто
використовувати для управління БПЛА у разі виконання в складі групи окремих
завдань і забезпечення між ними обміну даними, які не є критично терміновими.
Перспектива подальших досліджень полягає у використанні мультиагентних
систем для проектування і введення в експлуатацію програмно-апаратних
комплексів БПЛА нового покоління, здатних взаємодіяти і працювати в групі, і
використовуватись для широкого спектру різних завдань, різноманітних галузей
господарства і промисловості.
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СУЧАСНI ТЕНДЕНЦIЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦIОНIВ:
ДОСВIД УКРАЇНИ
Стрiмкий розвиток iнформацiйних технологiй охопив усi сфери дiяльностi
людини. Яскравим прикладом того є проведення електронних аукцiонiв з
використанням технологiї Вlockchain.
Електронний аукцiон – продаж об’єктiв малої приватизацiї, що полягає у
передачi права власностi покупцю, який у ходi торгiв iз використанням
електронної торгової системи в режимi реального часу у мережi Iнтернет
запропонував найвищу цiну [1].
Одним iз майданчикiв проведення електронних аукцiонiв є OpenMarket
(Державне пiдприємство “СЕТАМ” Мiнiстерства юстицiї України).
OpenMarket – це вiдкрита та чесна система он-лайн аукцiонiв з продажу
майна. Її унiкальнiсть та ефективнiсть дозволяє продати будь-яке майно й
залучити кошти для бюджету. Аукцiони проходять вiдкрито, чесно в режимi
онлайн i будь-хто може побачити як вiдбувались торги, якi цiни пропонувались
покупцями й хто перемiг [2].
ДП «СЕТАМ» розпочало роботу в серпнi 2015 року, створивши дiєву
органiзацiйну структуру всього за декiлька мiсяцiв. Варто зазначити, що CETAM,
як система електронних торгiв арештованим майном, працювала в
експериментальному режимi з 1 травня 2014 року в Києвi, Київськiй, Львiвськiй
та Вiнницькiй областях. Пiзнiше цей експеримент розширили на Чернiгiвську,
Запорiзьку, Одеську, Iвано-Франкiвську та Харкiвську областi, а зараз вона
працює на всiй територiї України.
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Електронний аукцiон Openmarket, створений Мiнiстерством юстицiї України
у партнерствi з Державним агентством з питань електронного урядування,
Фондом Схiдна Європа та американською компанiєю BitFury Group першими в
свiтi розпочали використовувати iнновацiйну децентралiзовану технологiю
вlockchain.
Blockchain є сучасною технолoгiєю розподiльних даних, iдея якої полягає у
функцiонуваннi баз централiзованого керiвництва. Використання блокчейну
забезпечує можливiсть функцiонування систем без посередникiв, що дозволяє
пiдвищити швидкiсть транзакцiй, суттєвo зменшити витрати та запобiгти корупцiї.
Захист та збереження даних здiйснюється за допомогою потужних
криптографiчних алгоритмiв. Переваги використання технoлогiї вlockchain:
• користувач може незалежно верифiкувати свою дiю;
• неможливо видалити данi;
• вlockchain виступає у ролi єдиного джерела достовiрних даних;
• неможливо пiдробити iнформацiю;
• зберiгається на безлiчi вузлiв [3].
За рiк з моменту впровадження технологiї blockchain прoйшлo 66 306
аукцiонiв, з них 10 691 – успiшних. Загальна сума продажу становила 1 741 558
009,50 грн [4]. Можемо пoбачити вiдсоток успiшних тoргiв з 2015 року по 2019
рiк на рисунку 1 [6].
Загалом, починаючи з вересня 2017 року до 05.01.19 провели 13,84 тисячi
торгiв та вторгували 3,2 мiльярда гривень. За цей час середнiй прирiст цiни лоту
при продажi складав 18% [5].

Рис 1. Вiдсоток успiшних торгiв.

Отже, технологiя BlockChain робить аукцiони максимально вiдкритими для
громадськостi та унеможливлює будь-якi злoвживання пiд час їх прoведення без
жодного ризику для їх безпеки. Це технологiя, якiй довiряє весь свiт, оскiльки
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вoна є однiєю з найбiльш захищених i дає можливiсть повнiстю лiквiдувати будьякi можливостi для манiпулювання даними.
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НОВИЙ ФОРМАТ ПУБЛІКАЦІЇ ANDROID ДОДАТКІВ В GOOGLE PLAY
Минулого року Google представила Android App Bundle новий
рекомендований формат публікації в Google Play, призначений для зменшення
розміру додатку.
Зовсім не давно, він вийшов з бета-тестування і на даний момент доступний в
наступних середовищах розробки Android Studio 3.2 або вища версі, Unity 2018.3
& 2017.4.17, та Cocos Creator 2.0.9 або вища версі.
Нова Google Play’s сервісна модель називається «Dynamic Delivery» яка
використовується для генерації та обслуговування оптимізації APK для кожної
конфігурації користувацького девайсу. Отже користувачі завантажують лише код
та ресурси додатку що є необхідні для запуску. Тепер немає необхідності збирати,
підписувати та керувати кількома APK для оптимізації під різні девайси. Тому
користувачі отримують менше та більш оптимізоване завантаження.
Додатково при розробці можна використати «dynamic feature modules», вони
містять в собі функції та активи які можна вибрати щоб, при першому
завантаженні додатку та встановленні користувачем, вони не завантажувалися.
Але за допомогою бібліотеки Play Core Library, додаток може пізніше
завантажити ці модулі.
Також можна встановити щоб деякі модулі встановлювалися
в залежності від країни користувача, функцій пристроїв, мінімальної версії SDK
та інших умов.
За даними Google, на поточний момент близько 80 тис. додатків та ігор
розробляються з використанням цього формату.
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Економія розміру в середньому складає 20%, що призводить до росту
завантажень додатку на 11%.
Отже користувачі більше надають перевагу додаткам, які займають менше
місця в пам’яті телефону.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ
Информационные и коммуникационные технологии во всем мире признаны
ключевыми в XXI веке. Новая тенденция в образовательной системе – переход от
консервативной к прогрессивной, должна базироваться на опережающем формировании высокотехнологического пространства образования и широком использовании инновационных технологий, создание процессе приобретении знаний и
широком применении данных технологий, создании в процессе обучения в высших учебных заведениях мощной образовательной инфраструктуры с развитым
информационно-компьютерной учебной средой, внедрение в высшее образование
прогрессивных методов, средств и форм профессиональной подготовки будущих
специалистов.
С признанием термина «электронное обучение» изменяется подход к информационным технологиям в образовании. Сейчас во всем мире обучения во
всех его формах (заочной, вечерней, дневной) осуществляется не только в аудитории, но и в электронной системе образования, обеспечивая как полноценное
вовлечение студентов в процесс приобретения знаний, умений и навыков, так и
надежный контроль над уровнем их усвоения. Потребность в этом особенно возросла с переходом на кредитно-модульную систему, предусмотренную Болонской
декларацией. Опыт показывает, что основополагающими принципами развития
информатизации обучения в Украине должны быть:
• формирование и внедрение информационной среды обучения в системе
высшего образования;
• применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
• создание информационной системы поддержки образовательного процесса;
• обеспечение учебных заведений компьютерными комплексами и мультимедийным оборудованием;
• обеспечение компьютерной безопасности процесса обучения;
• развитие сети электронных библиотек;
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• создание системы дистанционного обучения;
• обеспечение свободного доступа к средствам ИКТ и информационных ресурсов;
• обеспечение условий для повышения компьютерной грамотности преподавателя и студента.
Информационные технологии направлены на достижение образовательных
целей и подготовку индивида к жизни в условиях современного общества. Они
оказывают огромное влияние на развитие мышления (наглядно-образного, интуитивного, творческого и др.), способствуют эстетическому воспитанию, развивают коммуникативные возможности. Так же следует отметить, что данные технологии играют огромную роль в развитии умений осуществлять экспериментальноисследовательскую деятельность, в формировании умений принимать оптимальные решения или предлагать варианты выхода из сложной ситуации.
Данные технологии имеют большие возможности для личностного развития
человека, раскрытия его потенциала, поэтому на современном этапе значительную роль играют дистанционные формы и технологии обучения и воспитания.
Основные принципы дистанционного обучения – это установление интерактивного общения между студентом и преподавателем без организации их непосредственной встречи и самостоятельного усвоения определенного объема знаний и
навыков по избранному курсу при использовании определенных информационных
технологий [1, с. 6].
Таким образом, умелое использование в образовании новых информационных технологий – это не только помощь в овладении техническими средствами
обучения, но и предоставление нового типа знаний осваиваемые в новой прогрессивной среде. Образование, непременно, должно способствовать формированию
новой информационной культуры общества и подготовке квалифицированных
специалистов, владеющих методической системой применения средств и методов
информационных технологий в обучении и управлении образованием; способных
к профессиональному росту в условиях информатизации общества.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SAAS КОМПАНІЙ
В УМОВАХ РОСТУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. У статті ставиться за мету визначити характеристики які відрізняють SaaS
компанії від інших компаній на онлайн ринку, і розглянути їх переваги. За допомогою розгляду
існуючих прикладів розглянути тенденції розвитку інформаційних технологій в рамках роботи
SaaS компаній. Спираючись на існуючі тенденції визначити основні напрямки розвитку таких
компаній.
Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні технології, підписка, управління
персоналом, SaaS, software as a service, послуги, попит, споживач, онлайн, інтерфейс.

Мета статті. Визначити тенденції розвитку компаній, що пропонують
програмне забезпечення як послугу.
Вступ. Ріст індустрії інтернет технологій привертає увагу бізнес-спільноти у
всьому світі. Наразі ми перебуваємо у часі, коли онлайн компанії різного розміру
задовольняють потреби споживачів у різних сферах життя. На цьому фоні можна
виокремити ІТ компанії, що пропонують свої послуги за передплатою. Менеджери
і засновники таких SaaS компаній готови розширяти свій вплив, а компанії, що ще
не перейшли на цю модель бізнесу, з зацікавленістю спостерігають за тенденціями
на цьому ринку.
В рамках цього дослідження ми розглянемо існуючи переваги ведення SaaS
бізнесу, який все ще знаходиться на етапі розвитку, і виокремимо тенденції
розвитку продуктових онлайн компаній в умовах росту світової економіки.
Теоретичне підґрунтя. SaaS (software as a service) або програмне
забезпечення як послуга – модель створення, управління і просування
програмного забезпечення під час використання якого споживач платить за
використання продукту або послуги онлайн, і не отримує товар у своє повне
володіння. На відміну від традиційних типів комп’ютерних програм, цей тип
технологічного бізнесу процвітає у останні роки. Споживачі використовують SaaS
не завантажуючи його на свій ноутбук. Зазвичай, після підписки на сервіс,
споживач отримує доступ до продукту на визначений термін і оплата за
користування відбувається автоматично допоки підписка не буде скасована.
Натомість традиційне програмне забезпечення доступне для споживачів
після покупки ліцензії і підписання згоди на використання [3]. Покупець
відповідальний за підтримку усіх процесів, пов’язаних з використанням продукту
– таких як сервера, плата за оновлення і найм працівників для управління
програмою.
Переваги використання SaaS очевидні для обох сторін. Підписники не
повинні платити за послугу чи продукт щоразу, коли її використовують.
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Засновники отримують масштабоване джерело доходу з можливістю зниження
вартості кінцевого продукту, поширюючи його між усіма клієнтами.
Гіпотеза статті. Принципи бізнес-моделі продуктових онлайн компанії будуть
поширюватися на інші сфери бізнесів.
Результати досліджень. Більшість інтернет-компаній використовують
бізнес-модель надання права на користування онлайн-продукту за підпискою.
Найвідомішою з них є Netflix, яка вбила цілу галузь прокату касет VHS. Ви
можете не дивитися серіали або фільми за допомогою Netflix щомісяця, але
платежі за підписку продовжуватимуть відбуватися.
Зі зниженням продажів iPhone, Apple планує перейти на цю модель ведення
бізнесу, запропонувавши платне оновлення iOS або підписку. На ринку США
Amazon пропонує модель Subscribe & Save, де користувачі отримують знижку при
виборі автоматичної доставки. Це звільняє їх від витрати часу на покупки що
повторюються щомісяця, а Amazon збирає поточні платежі і масштабує прибуток.
До складників програмного забезпечення відносять: додаток (інтерфейс),
дані, час роботи, операційну систему, сервера, місце зберігання, зв’язок з
мережею. У залежності від типу програмного забезпечення, управління цими
складниками стосується або виробника або користувача (Табл. 1).
Таблиця 1. Відповідальність сторін за процеси в залежності від типу продукту

Як ми бачимо з Таблиці 1 від інших типів програмного забезпечення, SaaS
якісно відрізняється цілковитим переносом технологічних процесів до мережі
Інтернет. Тому при виборі програми для використання онлайн компанії мають
додаткову перевагу у вигляді вилучення непотрібних затрат часу та грошей.
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В умовах швидкого росту світової економіки перевага знаходиться на стороні
компаній, які можуть забезпечити швидке задоволення споживацьких потреб. За
прогнозами за останні п’ять років кількість програм, що пропонує хмарні
продуктові сервіси зросте майже у два рази [1] з 38 тисяч компаній у 2016 році до
75 тисяч у 2020-му. Тому переваги переходу компаній на хмарне технологічне
забезпечення являються беззаперечними.
То тенденцій розвитку SaaS компаній можна віднести наступні пункти:
1.
Перехід принципу підписки за користування продуктом на традиційний
бізнес. З огляду на успішність моделі підписки у хмарному бізнесі, неодмінним
виглядає шаг перейняття такого підходу офлайн компаніями. Для закріплення
споживача за своїм продуктом або компанією, бізнес може пропонувати модель
направлену на покращення життя споживачів за рахунок економії їхнього часу.
Наприклад, для кав’ярень це може бути підписка на доставку або приготування
кави у визначений ранковий час. Для авто-майстерень, підписка на щорічний
огляд машини, і знижки за умови підписки на декілька років наперед.
2.
Перетворення традиційного підходу до управління персоналом. Відомо
що мілленіали, або люди що народились у період 1990-2000 років, надають
перевагу роботі у компаніях з гнучким графіком праці [6]. Тому компанії які
пропонують можливість працювати за лаштунками офісу, не тільки являються
цікавими для молодих працівників, але й мають можливість економії на оплаті
офісних приміщень.
З іншого боку, навіть бізнеси, які не мають відношення до роботи в он-лайні
починають працювати з SaaS компаніями на різних етапах управління.
Наприклад, для моніторингу часу роботи працівників на заводах чи складах
традиційно використовують книги обліку праці з підписами робітників часу
початку і закінчення їх роботи. Для оптимізації цього процесу багато компаній
починають використовувати онлайн додатки, що працівники встановлюють на свій
смартфон и відстежують час та місце перебування людини онлайн.
3.
Над-оптимізація процесів роботи за споживачами. Через те, що SaaS
компанії цілковито розташована у хмарі, засновники і управлінці таких компаній
мають доступ до усіх етапів роботі зі споживачами. Починаючи з аналізу джерел
трафіку на сайті, до поглибленого аналізу споживачів для виокремлення найбільш
прибуткових споживачів і a/b тестів. Тому усі етапи, що можна проаналізувати і
покращити будуть підлягати модернізації та тестуванню на аудиторії для
виокремлення найбільш виграшних стратегій. Це стосується:
- Аналіз ціноутворення. Наразі спостерігається тенденція до змінення ціни на
товар в залежності від розташування покупця, надалі ціна може автоматично
змінюватися в залежності від джерела попадання людини на сайт компанії, часу
дня або тенденції ринку. Відомо, що сервіс перевезень Uber підвищує ціни для
своїх споживачів орієнтуючись на те, у який час вони будуть потребуватимуть
перевезення.
- Аналіз життєвого циклу клієнта. Проведення тестів, аналізів і опитувань в
рамках одного продукту на різні аудиторії надає можливість вибору максимально
вигідних умов праці з клієнтами. Збір відгуків і проведення опитувань клієнтів які
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скасували підписку відслідковування того, які маркетингові листи приносять
найбільші конверсії, аналіз виграшних ланцюгів листів: правильні висновки цих
активностей підвищують задоволеність споживачів і як наслідок – їх лояльність.
4.
Поява великої кількості маленьких онлайн компаній. Доступність
інфраструктури для створення онлайн продукту надає можливість створення SaaS
додатки людям без досвіду розробки. Багато IT-компаній пропонують
використовувати їх наробки через API, а це в свою чергу дає можливість
створювати нові продукти на їх базі.
Висновок Частка онлайн компаній, що пропонують свої послуги за
підпискою повільно, але стабільно зростає. З огляду на ріст світової економіки, і
ріст попиту на швидкі та ефективні рішення, принципи роботи SaaS компаній
будуть поширюватися і на інші сфери життя. На рівні зі зростанням попиту на такі
програми, будуть зростати і методи аналізу даних для покращення роботи зі
споживачами. Це дасть можливість оптимізувати процеси для розуміння того, що
працює і не працює у цьому онлайн-бізнесі. За умови якісного задоволення потреб
споживачів SaaS компанії будуть процвітати, і надавати можливість постійного
зростання доходів своїм засновникам.
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Постановка проблеми. Стаття присвячена проблемі розроблення загальної
системи виявлення та розпізнавання рухомих об’єктів з використанням технічного
зору робота відповідно до сучасних наукових уявлень.
Стан дослідження. Здійснено огляд дослідницьких тенденцій у сфері
розпізнавання рухомих об’єктів з метою розкриття особливостей виявлення та
супроводження об’єктів при моніторингу заданих територій.
Виклад основного матеріалу.
Вступ. З розвитком комп’ютерних технологій за період останнього
десятиліття стало можливим та перспективним дослідження методів і технологій
розпізнавання та виявлення рухомих об'єктів у потоці цифрового відео. У цьому
контексті одним з важливих завдань є потреба в розпізнаванні рухомих об’єктів на
відео в режимі реального часу, координати якого на кожному відеокадрі
змінюються відносно інших об’єктів сцени, що повною мірою не вирішено на
сьогодні. За рухому ділянку на відео будемо брати частину відеокадру, що охоплює
певний рухомий об’єкт. Методи класифікації рухомого об’єкта на відео
ґрунтуються на методах розпізнавання об’єктів на знімку, оскільки відеодані
мають вигляд набору послідовних кадрів растрового зображення. Однією з
основних вимог до таких методів є швидкодія, оскільки класифікація повинна
виконуватись у режимі реального часу. Тому важливо розробити не стільки точні
методи класифікації об’єкта, скільки прості щодо ефективної їх реалізації.
Актуальними подібні дослідження є для розроблення засобів різноманітного
візуального спостереження стаціонарних охоронних систем, які потребують дані
технології для виявлення та усунення ознак порушень.
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Сучасні системи відеоспостереження з допомогою відеокамер дають
можливість отримувати послідовність зображень (їх називають динамічними
зображеннями) гарної якості. Існує низка алгоритмів обробки динамічних
зображень, які спрямовані на автоматичне виявлення рухомих об’єктів [1, с.
777–784]. На даний момент проблема виділення об’єкта на фоновому зображенні
є досить актуальною. Вона вирішується при розробці систем автопілотування на
автомобілях, пристроїв відеоспостереження безпілотних літаючих апаратів,
роботів, систем визначення нестачі деталей на конвеєрній лінії, систем
моніторингу потоку людей, автомобілів. Для пошуку об’єкта на зображенні
відеокамери необхідно вирішити три основні завдання: виділення об’єкта на
мінливому тлі, ідентифікація об'єкта по апріорним ознаками, стеження за
переміщенням об'єкта; крім того, ці завдання повинні вирішуватися в реальному
часі [1, с. 990–995].
Аналіз предметної області. Надалі під супроводом будемо розуміти
визначення місцеположення об’єкта спостереження після його фіксації протягом
його перебування в ділянці «бачення» камерою. Відмінність розпізнавання від
детектування рухомого об’єкта полягає в тому, що в ситуації надлишку рухомих
об’єктів одна або більше конкретних цілей за певним критерієм обираються для
подальшого аналізу та супроводу, а інші рухомі об’єкти ігноруються. Розглянемо
деякі існуючі методи розпізнавання та супроводу рухомого об’єкта на відео.
Виділимо загальні вимоги до алгоритмів:
• низьку обчислювальну складність і роботу в реальному часі;
• надійне виявлення в різний час доби за наявності штучного освітлення;
• надійну роботу в будь-який час року за будь-яких погодних умов.
Загальний алгоритм методу обчислення міжкадрової різниці двох кадрів у
разі оброблення кольорового відео в форматі RGB має вигляд [1, с. 468–469]:
• на вхід алгоритму надходять два відеокадри: дві послідовності байтів у
форматі RGB;
• обчислюються попіксельно міжкадрові різниці;
• для кожного пікселя обчислюється середнє значення між значеннями трьох
компонентів кольору;
• середнє значення порівнюється із заданим порогом.
У результаті формується двійкова маска, одному елементу якої відповідають
три компоненти кольору пікселя двох вихідних кадрів. Одиниці в масці
розміщуються там, де, можливо, наявний рух, однак на цьому етапі можуть бути і
неправильні спрацьовування окремих елементів маски, помилково встановлених
в одиницю. Як два вхідні кадри можна використовувати два послідовні кадри з
потоку, однак можливе використання кадрів з великим інтервалом, наприклад, від
одного до трьох кадрів. Цей метод простий для реалізації. Недоліком є фіксація
шуму апаратури під час реєстрації даних. У праці [1, с. 398–406] для точної
локалізації об’єкта та виявлення повільних об’єктів розглядається метод різниці
поточного і базового кадрів (кадрів фона). У методі базового кадру істотно на
якість детектування руху впливає спосіб нагромадження базового кадру, оскільки
він повинен мати декілька властивостей:
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• якщо кадр являє собою кадр реального зображення, він має мінімально
відставати за часом від поточного кадру;
• якщо базовий кадр готується штучно, він повинен містити мінімальну
кількість рухомих елементів, інакше неминучі помилкові спрацьовування на
об'єкти, яких на поточному кадрі вже немає, проте базовий кадр містить деякі їх
елементи;
• мінімальний рівень шуму.
Перед оновленням базового кадру необхідно проводити фільтрацію [1, с.
378–393]. Тобто основною метою в процесі формування фонового кадру є не
допущення включення в нього ділянок, на яких виявлено рух. Відмінність між
методами міжкадрової різниці та виділення фону полягає в наступному:
• для отримання прийнятної оцінки фону частіше використовують декілька
десятків кадрів, у той час, як міжкадрова різниця по суті є тим самим, але як
оцінку зображення фону використовують попередній кадр;
• на попередньому кадрі об’єкти розміщені майже на тих самих позиціях що й
на наступному, що призводить до ослаблення сигналу для однорідних об’єктів на
відміну від алгоритму оцінювання фону, в якому корисний сигнал на значній площі
об’єкта віднімається не сам із себе, а із фону;
• оцінювання фону потребує оброблення більшої кількості кадрів, що
ускладнює процедуру виконання, тим самим зменшуючи швидкодію алгоритму.
Процес ідентифікації на основі методу розпізнавання за допомогою шаблонів
ґрунтується на розпізнанні образів і полягає в тому, що зображення невідомого
об'єкта порівнюється із зображеннями відомих, що зберігаються в базі даних.
Процес ідентифікації можна розбити на три основні етапи: реєстрацію та
нормалізацію зображення під шаблон (для того щоб відкинути зайві
характеристики); розподіл особливостей об’єкту; класифікацію. Метод
морфологічного оброблення являє собою аналіз зображення відносно форми
об’єктів. Математичну морфологію [5, с. 137–141] застосовують у різних
системах, у яких обробляються зображення, на різних етапах та для досягнення
різних цілей:
• виявлення контурів;
• зниження рівня шуму.
Метод кореляції зазвичай використовують для обчислення ступеня
подібності ділянок на різних кадрах [6]. Функція взаємної кореляції двох
зображень повинна давати єдиний максимум лише в разі двох однакових
зображень. Максимальним значенням функції за повної збіжності першого
растра з прямокутником на другому растрі буде одиниця. Недоліком методу
кореляції є висока обчислювальна складність.
Детекція об’єктів. Знаходження відповідності між двома зображеннями,
пошук у кадрі всіх рухомих об’єктів та їх відокремлення від фону або сцени є
складовою частиною багатьох систем аналізу візуальної інформації, зокрема
автоматизованих систем відеоспостереження.
Розглянемо структуру програмно-алгоритмічного забезпечення оптикоелектронної системи виявлення об'єктів, яка показана на Рис.1 і складається з
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методів первинної обробки відеоданих, алгоритмів виділення фрагментів цих
зображень та методів вторинної обробки на базі алгоритмів визначення і
вимірювання параметрів об’єктів моніторингу, що складають основу для
оцінювання параметрів геометричних перетворень. Отримані в результаті
вторинного обробки оцінки в подальшому аналізуються і консолідуються з
використанням відповідних алгоритмів, в результаті чого досягається
параметрична достатність для опису та ідентифікації зображень заявлених
об’єктів моніторингу. Для об’єднання результатів обробки отриманих різними
алгоритмами треба визначати координати центру об’єкту та його геометричні
характеристики, а також мати відповідні бібліотеки шаблонів об’єднання.
Отримані на виході результати обробки відео об’єктів передаються через
модуль взаємодії для подальшого використання в інформаційно-оброблюючій
системі для ситуаційного аналізу, наприклад, траєкторій переміщення виявлених
рухомих об’єктів.

Рис. 1. Структура програмно-алгоритмічного забезпечення
оптико-електронної системи виявлення об’єктів.

Методи первинної обробки зображень. До методів первинної обробки відео
зображень можна віднести методи виділення фонової обстановки, що визначають
і відокремлюють все, що не стосується об’єктів моніторингу, методи аналізу та
виділення неоднорідностей на зображеннях, методи аналізу для визначення
контурів об’єктів які моніторяться з метою їх подальшої ідентифікації цих об’єктів,
а також методи вейвлет аналізу, які відносяться до ефективних засобів фільтрації
відеоданих у цифровій формі.
Аналіз фоноцільової обстановки. Розроблена велика кількість алгоритмів
супроводу об'єктів, кожен з яких характеризується певними вимогами до типів
фоноцільової обстановки, при яких алгоритм працездатний [2, с. 119–128]. Під
фоноцільовою обстановкою будемо розуміти сукупність умов спостереження, що
характеризуються заданими статичними і динамічними властивостями об'єктів,
фону, освітлення, атмосфери, механізмів формування та передачі зображень.
Завдання полягає в тому, щоб, використовуючи зображення з належної
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відеопослідовності прийняти рішення про те, який з чотирьох алгоритмів
використовувати для продовження стеження за об’єктом. При цьому алгоритм
має забезпечувати найкращу якість стеження за об’єктом.
Аналіз однорідності. При аналізі об’єктів на зображенні вагоме значення
має текстура. Для кожної області в якій знаходиться об’єкт обраховується
значення однорідності, середня яскравість, дисперсія та гладкість. [1, с. 948–
950].
Фрактальний (контурний) аналіз. Звернувши увагу на контурний аналіз
об’єкту можна сказати, що складність контуру об’єкта описується фрактальною
розмірністю (ФР) – морфологічну складність об’єктів, показує, як об’єкт
відображається в межах масштабування і самоподібності. Знаходиться ФР
співвідношенням між виміряним розміром – периметром, поверхнею, об’ємом
(кількістю елементів) і масштабом (елемент об’єкта), в якому цей показник
вимірюється [1, с. 49–50]. Для обрахунку фрактальної розмірності
використовується метод дільника.
Вейвлет аналіз. Важливо виділити вейвлет-аналіз відеопотоку. Вейвлети –
математичні функції, які розкладають дані на різні частотні складові і дозволяють
аналізувати кожну складову [1, с. 583–604]. Аналіз за допомогою вейвлетперетворення виконується таким чином, що до зображення послідовно
застосовується низько- і високочастотний фільтр, з вихідних зображень
вибираються тільки парні елементи. У результаті вейвлет-розкладу отримуємо
коефіцієнти в рівнях апроксимації і деталізації Ak – підзображення, наближене до
вихідного зображення, містить коефіцієнти апроксимації (низькочастотна
складова); Hi, Vi, Di – вейвлет-підзображення, що містять деталі зображення
(коефіцієнти деталізації, високочастотні складові) в горизонтальному,
вертикальному і діагональному напрямках у розкладі на і-му рівні.
Методи вторинної обробки відеозображень. У складних умовах, поліпшити
якість сигналу і результату спостереження можна за допомогою алгоритмів
оцінювання параметрів геометричних перетворень зображень і методів
просторово-часової фільтрації. Серед них можна виділити чотири основні методи:
1. Для вимірювання положення нерухомих і рухомих об’єктів, що
спостерігаються на однорідному і неоднорідному тлі використовуються методи на
основі порівняння з еталоном.
2. Використовуючи інформацію про статистичні властивості об’єкта і фону
можна виділяти рухомі і нерухомі об’єкти, які спостерігаються на порівняно
однорідному фоні. Такі методи називають методами статистичної сегментації.
3. При виявленні об’єктів на тлі ясного або хмарного неба максимальну
ефективність показують методи виділення об’єктів за допомогою просторової
фільтрації. Дані методи використовують операції лінійної і нелінійної просторової
фільтрації зображень.
4. Методи виділення динамічних змін засновані на виділенні змін, що
відбуваються з плином часу в спостережуваної групі зображень. Такі методи
застосовуються при вирішенні задачі виділення рухомих об’єктів, які
переміщаються не досить швидко.
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Для оцінювання якості стеження пов'язане з аналізом кількісних метрик, що
описують ефективність стеження можна виділити два типи таких метрик:
Перший тип передбачає використання еталонної інформації про траєкторії
руху об'єкта, його формі і розмірах. Зокрема, в роботі [3, с. 521–531]
пропонується використовувати такі метрики, як частини успішно відстежуваних
об'єктів; кількість втрат об'єктів за заданий проміжок часу; відношення числа
помилкових траєкторій до загального їх числа, середньоквадратична помилка
стеження і інші.
Другий тип метрик не передбачає використання еталонних даних. Метрики
обчислюються на основі інформації, що одержується в процесі обробки
спостереженої відеопослідовності. Результат попередньої операції є складовою
для розрахунку метрик. В [4, с. 93–113] розглянуті метрики, засновані на аналізі
однорідності, контрастності і форми об’єктів.
Висновки. У статті запропоновано алгоритмічну структуру системи
розпізнавання та виявлення рухомих об’єктів, яка дає змогу виявляти такі об'єкти
з використанням системи технічного зору робота у природних середовищах, у
відеопотоці на дорогах, міських ландшафтах. Структура включає такі основні
кроки первинного та вторинного аналізу: аналіз фоноцільової обстановки, аналіз
однорідності, фрактальний (контурний) аналіз, вейвлет аналіз, виділення
фрагментів зображення, застосування одного з алгоритмів, який буде найякісніше
та найшвидше відслідковувати об’єкт у заданих умовах, на основі проведених
аналізів, об’єднання результатів роботи, взаємодія з адміністратором системи та
передача повноважень системі яка буде виконувати ії подальшу обробку,
основуючись на даних про виявлений об’єкт. Швидкодія роботи алгоритму
залежить від розміру області кадру та кількості рухомих об’єктів, що
аналізуються. Алгоритм ефективно використовується в рамках програмного
комплексу автоматизованого відеоспостереження, рівень помилкових тривог
обмежується до 15%.
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ V.I.P.E.R.
Введение. Написание качественного программного обеспечения – процесс
трудоёмкий и сложный. Это касается не только удовлетворении требований заказчика, главным образом продукт должен быть надежными, безопасным, тестируемый и достаточно гибок к росту и изменению. Хорошим подходом для решения
вышеуказанных проблем является – «чистая архитектура» [1].
Clean Architecture. Данный термин ввел Роберт Мартин. Этот подход может
быть использованный при разработке любого программного приложения [2].
Идея проста: чистая архитектура представляет собой набор правил для системы, такие как:
- независимость от сторонних библиотек;
- тестируемость;
- независимость от графического интерфейса;
- независимость от поставщика данных.
Принципы чистой архитектуры можно продемонстрировать следующей схемой (Рис. 1).

Рис. 1. Clean Architecture scheme
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Концентрические круги представляют различные слои программного обеспечения. Чем дальше вы перемещаетесь по кругу, тем выше уровень программного обеспечение становится [3, 4].
Главное правило которое делает эту архитектуру рабочей – это правило круговой зависимости. Правило гласит, что компонент во внутреннем круге не может
знать о внешнем круге. К тому же, форматы данных, используемых во внешней
цепи не должны использоваться внутренний круг, особенно, если эти форматы
генерируют с помощью внешних библиотек во внешнем круге.
Вы можете выделить для себя больше чем 4 круга. Нет запретного правила,
которое говорит, что вы должны всегда иметь только эти четыре цепочки. Тем не
менее, правило круговой зависимости применяется всегда. Зависимости исходного кода всегда указывают внутрь. По мере продвижения внутрь уровень абстракции возрастает.
V.I.P.E.R. «V.I.P.E.R» является реализацией принципа чистой архитектуры.
Слово VIPER — бэкроним для View, Interactor, Presenter, Entity и Routing.
Структура VIPER представлена на следующей схеме.

Рис. 2. VIPER components

Interactor/Интерактор. Interactor является простым компонентом, который
содержит бизнес-логику для управления объектами Entity, чтобы выполнить
определенную задачу. Задача выполняется в Interactor'е, независимо от любого
графического интерфейса. Поскольку Interactor является компонентом, который
прежде всего содержит логику, следовательно, его легко разработать при помощи
TDD (Разработка через тестирование). [5]
При использовании TDD для разработки Interactor'a, возможно отключить
производственное хранилище данных с помощью mock тестов. Не обращаясь к
удаленному серверу (для веб-сервиса) или диска (для базы данных), данный метод
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позволяет тестировать систему без повторяемых тестов и сокращает время тестирования.
Entity/Сущность. Entity — это объекты, которые представляют модель данных, но не реализуют бизнес-логику системы. Entity компонентом может управлять исключительно Interactor. Слой Entity никогда не передает сущности уровню
представления (т.е. Presenter'у).
Data Store/Хранилище данных. Data Store отвечает за предоставление
Entity компонента в Interactor. Поскольку Interactor применяет свою бизнеслогику, он осуществляет выборку Entity из хранилища данных, управляет Entity а
затем возвращает обновленные Entity обратно в хранилище данных. Для этого
удобно использовать Observable объект который позволит мгновенно уведомить
подписчиков об изменении данных. Этот подход существенно облегчает бизнеслогику Presenter'а.
Хранилище данных управляет персистентностью Entity. Модели не зависимы от хранилища данных, таким образом, создается слабая связность компонентов между собой, а также независимость от источника данных, например, вебсервиса, базы данных, файла.
Presenter/Презентатор. Presenter — это компонент, который содержит логику управления графическим интерфейсом. Презентатор получает входные данные от взаимодействия с пользователем и преобразует их соответствующим способом в запросы, которые делегируются в Interactor компонент. Presenter получает результаты от Interactor'а, после которого, обрабатывает и подготавливает
данные которые в последствии передаются во View компонент. Entity никогда не
пересылаются из Interactor'а в Presenter. Вместо этого используются простые
структуры данных, у которых нет поведения. Это препятствует любой «реальной
работе» в Presenter'е. Presenter может только подготовить данные для отображения на View.
View/Вид. View – это пассивный компонент, который отображает графический интерфейс. View является делегатом между действиями пользователя и
Presenter'ом. Когда пользователь совершает определённое действие на графическом интерфейсе, View компонент отправляет соответствующий вызов в
Presenter и ожидает ответ. Данный элемент никогда не запрашивает данные у
Presenter'а.
Методы, определенные для представления, позволяют Presenter'у переместится на более высокий уровень абстракции, выраженной с точки зрения его содержимого, а не то, как это содержимое будет отображаться. Presenter не знает о
реализации View компонента, Presenter только знает о содержании, которое он
поддерживает. Presenter'у лишь необходимо инстанцировать поведение для отображения содержимого на экран.
Router/Маршрутизатор. Router объект несет ответственность за маршрутизацию. Маршрутизация обрабатывает навигацию переходов между различными
графическими интерфейсами, как определено в routers, созданных проектировщиком взаимодействия. Router компонент отвечает за создание Interactor,
Presenter и View/ViewController и за настройки ViewController.
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Так как Presenter содержит логику, чтобы реагировать на ввод данных пользователем, Presenter определяет момент перехода на другой экран делегируя вызовы методов в Router компонент. Presenter является пользователем Router'а.
Выводы. Архитектура «V.I.P.E.R» позволяет разделить программный продукт на слабосвязанные между собой модули. Это разделение соответствует
принципу Single Responsibility. Interactor ответствен за бизнес-логику, Presenter
ответственный за отображение, а View ответственно за визуальное представление.
Таким образом, «V.I.P.E.R» разделяет большое количество кода одного
класса на несколько меньших классов делая минимальную связность компонентов между собой. За счет поддержания единственной ответственности в каждом
классе это упрощает разработку и позволяет более быстро реагировать на изменяющиеся требования и создавать лучшее программное обеспечение.
Список использованных источников
1. Clean Architecture (Robert C. Martin Series): 1st Edition. Prentice Hall; 1 edition (July 8,
2017).
2. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK(R)): Version 3.0 IEEE
Computer Society Press; 3 edition (January 17, 2014).
3. Software Architecture in Practice: Hardcover – December 30, 1997.
4. Essential Software Architecture: Springer; 2nd ed. 2011 edition (May 5, 2011).
5. Test Driven Development: By Example; Addison-Wesley Professional; 1 edition (November
18, 2002).
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА KOTLIN
Введение. В последние годы назрела потребность в новом языке, компилируемом в переносимый байт-код для виртуальной машины Java. Появилось несколько проектов по созданию таких языков, один из которых — Kotlin, статически типизированный объектно-ориентированный язык, совместимый с Java и
предназначенный для промышленной разработки приложений. Платформа Java
— это прежде всего экосистема: кроме «официальных» продуктов компании
Oracle, в нее входит множество проектов с открытым кодом: библиотек и фреймворков разного профиля, на базе которых строится огромное количество приложений. Поэтому для языка, компилируемого для этой платформы, очень важна
совместимость с существующим кодом, который написан на Java. При этом необходимо, чтобы существующие проекты могли переходить на новый язык постепенно, то есть не только код на Kotlin должен легко вызывать код на Java, но и
наоборот.
202

Основные элементы языка. Функции. Kotlin – объектно-ориентированный
язык, но, в отличие от Java, он позволяет объявлять функции вне классов. В Java
для этих целей используются статические методы, что приводит к возникновению
классов, фактических не являющихся таковыми: их экземпляры никогда не создаются, а вызываются лишь статические методы.
Объявления в Kotlin объединяются в пространства имен (namespace), и
функция может быть объявлена непосредственно внутри пространства имен:
namespace example {
fun max(a : Int, b : Int) : Int {
if(a < b)
return a
return b
}
}
Объявление функции предваряется ключевым словом fun, а типы параметров указываются после двоеточия, следующего за именем параметра. Аналогично
обозначается и тип возвращаемого значения функции. Такой синтаксис следует
традициям языков «функционального мира», например, ML и Scala. Он позволяет легко опускать типовые аннотации, если тип может быть выведен компилятором из контекста автоматически.
Переменные в Kotlin, как и в Scala, объявляются с помощью ключевых слов
val (неизменяемые переменные) и var (изменяемые):
var sinSum : Double = 0.0
for (x in xs) {
val y = sin(x)
sinSum += y
}
В данном примере тип неизменяемой переменной (y) опущен, поскольку
компилятор может его вывести автоматически по значению правой части определения переменной. Тип изменяемой переменной sinSum указан явно лишь для того, чтобы продемонстрировать соответствующий синтаксис; компилятору достаточно информации, чтобы вывести тип и в этом случае.
Классы. Основным инструментом декомпозиции в Kotlin, как и в других объектно-ориентированных языках, являются классы. При объявлении класса список параметров конструктора указывается непосредственно в заголовке:
class IntPair(x: Int, y: Int) {...}
Экземпляры класса создаются прямым вызовом конструктора; ключевого
слова new в Kotlin нет:
val xy = IntPair(x, y)
В заголовке класса также указывается список типовых параметров (generic)
в угловых скобках и список супертипов, то есть типов, от которых данный класс
наследуется, отделяемый двоеточием:
class MyList(length: Int): List, Serializable {...}
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Трейты. Класс может наследоваться от одного класса или от нескольких
трейтов (trait – дословно «характерная черта», особенность). Трейты похожи на
классы тем, что они тоже определяют типы, тоже могут иметь функции-члены и
наследоваться от других трейтов. Основное отличие состоит в том, что трейты не
имеют конструкторов и, как следствие, не могут иметь состояния (полей). Можно
сказать, что трейты — это знакомые всем интерфейсы из языка Java, только
функции в них могут иметь реализацию. Ограничения, накладываемые на трейты,
позволяют избежать трудностей, связанных с множественным наследованием
классов.
Внешние функции. Еще один механизм «расширения» типов в Kotlin — это
внешние функции (extension function — «функция-расширение»). Такие функции могут быть объявлены вне какого-либо класса и при этом вызываться так,
как будто они были объявлены внутри. Вот пример объявления внешней функции
для типа Int:
fun Int.abs() : Int {
if (this < 0)
return -this
else
return this
}
Тип, расширяемый данной функцией, указывается перед ее именем и отделяется точкой. Это соответствует объявлению «неявного» параметра, который
внутри функции обозначается ключевым словом this. Например, в нашем примере функция abs() расширяет тип Int, и неявный параметр this является целым
числом. Такую функцию можно вызывать с помощью операции «точка», как и
функции — члены класса:
val x = (-1).abs()
Такой синтаксис позволяет реализовывать в классах лишь необходимый минимум функциональности без вреда для читаемости программы.
Внешние функции связываются статически, то есть не являются виртуальными (virtual).
Управляющие конструкции. When. Kotlin поддерживает традиционные для
императивных языков управляющие конструкции if, for и while, на которых мы не
будем останавливаться подробно, а также конструкцию when — операцию ветвления, которую можно рассматривать как расширенную версию традиционного
оператора switch:
when (x) {
1 => print(“One”)
2, 3 => print(“Two or three”)
else => print(“Unknown number”)
}
Слева от знака «=>» указывается выражение или список выражений, разделенных запятыми, называемый условием. Если аргумент конструкции when (в
нашем примере — переменная x) равен хотя бы одному из этих выражений, вы204

полняется тело данного условия, то есть выражение или блок, указанный справа
от знака «=>». Условия проверяются последовательно, сверху вниз. Если ни одно из условий не выполнено, выполняется код, указанный после слова else. В отличие от switch, при использовании when условия не являются метками, поэтому
не требуется заканчивать тело условия словом break.
Кроме простого сравнения на равенство, when позволяет проверять аргумент на принадлежность коллекции, с помощью операции in:
when (x) {
in set => print(“in set”)
in 1..10 => print(“1..10”)
else => print(“Default branch”)
}
После ключевого слова in указывается выражение, имеющее любой тип,
поддерживающий метод contains(). В частности, может быть указана коллекция
(как в первом условии в данном примере) или промежуток (как во втором).
Система типов. Нулевые ссылки. Типы в Kotlin делятся на содержащие null
и не содержащие null. Типы, содержащие null, аннотируются знаком вопроса:
fun isEmpty(s: String?): Boolean {...}
Знак вопроса после имени типа (String) означает, что ссылка s указывает на
объект класса String или имеет значение null. Результат функции isEmpty, в свою
очередь, должен быть булевым значением и не может иметь значения null, поскольку соответствующий тип не проаннотирован знаком вопроса.
Компилятор не позволяет разадресовывать ссылку типа String? без предварительной проверки:
return s.length() == 0 // Ошибка: разыменование нулевой ссылки
Необходимо явно проверить, ссылается ли s на существующий объект:
if (s != null) {
return s.length() == 0 // s точно ссылается на существующий объект
} else {
return true
}
или
return (s == null) || s.length() == 0//Оператор||обеспечивает проверку
Автоматическое приведение типа. Мы приводили пример того, как компилятор учитывает информацию, содержащуюся в условиях, и разрешает разыменовывать уже проверенные ссылки. Аналогичный механизм автоматически
вставляет операцию приведения типа, если ранее в программе проверялось соответствующее условие. Оператор проверки типа (аналог instanceof в Java) в Kotlin
называется is:
val x : Object = ...
if (x is String) {
print(x.length())
}
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В этом примере ссылка x проверяется на принадлежность к типу String, и,
если проверка прошла успешно, на экран выводится длина строки. При вызове
функции length() компилятор автоматически вставляет приведение x к типу
String, поскольку оно безопасно в этом месте программы. Автоматическое приведение типа работает для всех условных конструкций: if, when, while, ||, && и т. д.
Выводы. Исходя из рассмотренных основных возможностей, можно сделать
вывод о том, что Kotlin – выразительный статически типизированный язык, на
котором можно эффективно писать все компоненты современного приложения.
При этом язык полностью совместим с Java, что позволяет разработчикам постепенно перейти с Java на Kotlin. В частности, в Android язык интегрируется с помощью Gradle, что позволяет для существующего Android-приложения внедрять
новые функции на Kotlin без переписывания приложения целиком.
Список использованных источников
1. Bloch J. Effective Java. Second Edition. – Prentice Hall, 2008.
2. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного
проектирования. Паттерны проектирования. — СПб.: Питер, 2007.
3. Троэлсен Э. Язык программирования С# 2008 и платформа. NET 3.5. — М.: Вильямс,
2010.
4. Открытые системы. СУБД №09 2011. Андрей Бреслав. Язык программирования Kotlin.
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СУБД ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ REALM
Введение. База данных Realm Mobile – это кроссплатформенная система
управления базами данных (СУБД) для мобильных устройств с открытым исходным кодом (используется лицензия Apache) доступным для Android, iOS, Xamarin
(.NET) и React Native. Компоненты полностью взаимозаменяемы между платформами. Она написана на C++, что делает ее одной из самых быстрых мобильных баз данных. Разработчики изначально ставили перед собой цель создать
СУБД, которая должна отвечать следующим требованиям:
1) простота использования;
2) высокая скорость работы;
3) реляционность;
4) кроссплатформенность
Realm. Моделью в Realm является класс, наследуемый от базового класса
RealmObject. Поддерживаются типы данных полей: boolean, byte, short, ìnt, long,
float, double, String, Date, byte[]. Перечислим аннотации для полей:
@Required – признак обязательного заполнения поля;
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@Ignored – признак запрещения значения поля;
@Index – признак поискового индекса для поля; заметим, что вставки реализуются медленнее, файл базы данных увеличивается в объеме, однако запросы
реализуются быстрее. Рекомендуется добавлять это поле для быстрого поиска и
чтения данных из БД. Для индексных полей поддерживаются типы String, byte,
short, int, long, boolean, Date;
@PrimaryKey – признак первичного ключа для поля; поддерживаются типы
int, string, short, long. Использование типа string для поля с признаком первичного ключа подразумевает, что это поле является и индексом.
Связи между сущностями в Realm являются очень эффективными с точки
зрения потребления памяти. Realm поддерживает связи: «один-к-одному»,
«один-ко-многим», «многие-к-одному», «многие-ко-многим». Так как в языке
Java объекты — это ссылочные типы, а модели - это те же объекты, в Realm ничто не мешает им ссылаться на один и тот же объект. Для того чтобы удалить
связную модель из объекта достаточно присвоить null, при этом сам объект в
Realm останется без изменений.
Приведем пример модели Note со связью «один-к-одному»:
public class Note extends RealmObject {
@PrimaryKey
private int id; //Индекс
private String title; //Заголовок заметки
private Date date; //Дата создания
private User user; //Пользователь, добавивший заметку
}
В случае связи «многие-ко-многим» ссылаемый объект будет содержать поле типа RealmList<Object>, который не отличается от Java-класса List.
Приведем пример модели User со связью типа «один-ко-многим»:
public class User extends RealmObject {
@PrimaryKey
private String name; // Имя уникальное
private RealmList<Note> notes; //Связные заметки
//геттеры и сеттеры
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public RealmList<Note> getNotes() {
return this.notes;
}
}
Создание и добавление объектов можно реализовать двумя способами:
1)
непосредственно из Realm;
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2)
отдельно от Realm создать объект, а затем, используя метод
copyToRealm(), создать объект в базе данных.
Приведем примеры для обоих способов.
№1
realm.beginTransaction();
User user = realm.createObject(User.class);
user.setName("Андрей");
realm.commitTransaction();
№2
User user = new User("Андрей ");
realm.beginTransaction();
User realmUser = realm.copyToRealm(user);
realm.commitTransaction();
Важно заметить, что СУБД использует механизм транзакций. Операцию записи нужно начинать с команды realm.beginTransaction(), а завершить командой
realm.commitTransaction(). В случае неудачи следует вызвать функцию
realm.cancelTransaction().
Используя метод realm.createObject(Note.class), нужно иметь в виду, что при
создании объекта Realm присваивает полям значения по умолчанию. Эти значения соответствуют значениям по умолчанию в Java, т.е. для boolean – false, для
int – 0 и т. д.
На практике удобно использовать метод realm.executeTransaction(), который
автоматически будет завершать транзакцию при наличии ошибок, либо при
успешном выполнении.
realm.executeTransaction(new Realm.Transaction() {
@Override
public void execute(Realm realm) {
User user = realm.createObject(User.class);
user.setName("Андрей");
}
});
Realm поддерживает асинхронные транзакции, которые выносят выполнение
операций в отдельный поток, который будет работать в фоновом режиме и при
необходимости уведомит пользователя о завершении работы транзакции:
realm.executeTransaction(new Realm.Transaction() {
@Override
public void execute(Realm bgRealm) {
User user = realm.createObject(User.class);
user.setName("Андрей ");
}, new Realm.Transaction.Callback() {// Данный код вызовется при удачном
или неудачном завершении транзакции
@Override
public void onSuccess() {
}
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@Override
public void onError(Exception e) {
}
});
Для остановки транзакции воспользуемся кодом:
public void onStop () {
super.onStop();
if (transaction != null && !transaction.isCancelled()) {
transaction.cancel();
}
}
По аналогии с асинхронной записью Realm поддерживает выборку данных в
отдельном потоке. Как правило, запросы выполняются очень быстро, так что в
простых случаях запросы можно запускать из UI потока. Для случаев, когда требуется построить сложный запрос с большой выборкой данных, использование
отдельных потоков вполне оправдано. Например, следующий код выполнит выборку в отдельном потоке, а затем вернет полученные данные в главный поток:
RealmResults<User> result = realm.where(User.class).findAllAsync();
Если требуется получить уведомление об успешном получении данных из
другого потока, необходимо зарегистрировать слушатель RealmChangeListener и
передать его в метод .addChangeListener(). Этот слушатель будет вызываться
каждый раз когда объект RealmResults будет обновлен.
RealmChangeListener callback = new RealmChangeListener() {
@Override
public void onChange() {
Toast.makeText(context, "Данные успешно
получены",Toast.LENGTH_LONG).show();
}};
RealmResults<Note> result = realm.where(Note.class).findAllAsync();
result.addChangeListener(callback);
Выводы. Исходя из рассмотренных основных возможностей данной системы
управления базами данных, можно сделать вывод о том, что Realm является
весьма мощным, быстрым и простым в использовании инструментом для разработки мобильных приложений любой сложности и тематической направленности.
Список использованных источников
1. Официальная страница документации - https://realm.io/docs
2. Bradley Johnson on November 27, 2015; Realm Tutorial: Getting Started.
3. Смольянов А.Г., Ивановичев В. В. Краткий обзор мобильной СУБД Realm для Google
Android. Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – Часть 4. – № 3.
– С. 35-40.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СТАНДАРТІ WEB 4.0
Введення штучного інтелекту в усіх сферах розробки та удосконалення
програмного та веб-забезпечення набувають усе більшого значення.
Автоматизація розробки є основним пріоритетом для швидкого і якісного
отримання результату. У зв’язку з цим питання місця та ролі штучного інтелекту в
стандарті Web 4.0 стоїть на першому місці. Актуальність теми полягає і в тому, що
безпосереднє застосування штучного інтелекту (далі − ШІ) в усіх сферах
розробки програмного забезпечення вимагає принципово нових рішень у
створенні веб-додатків. Зокрема, існує необхідність заміни застарілої технології
Web 3.0 більш сучасним стандартом Web 4.0.
Питання місця та ролі штучного інтелекту в стандарті Web 4.0 знаходять
відображення в роботах таких провідних фахівців, як Дрожжин Володимир
Іванович, Райков Олександр Миколайович, Фернандо Алмейда, Радха Гуха,
Сарех Агаей, Мохаммад Алі Нематбахш, Хаді Хосраві Фарсан, Нупур Чоудхурі,
Кешаб Нат та інших.
Наприкінці ХХ − на початку ХХІ століття ми спостерігали появу нового
стандарту Web 1.0, який допомагав, насамперед, у перенесенні друкованих
засобів масової інформації, книг, музикальних, відео- композиції та ін. в мережу
Інтернет. У мережі почали з’являтися особисті веб-сторінки користувачів, які
переважно були розміщені на безкоштовних хостингових серверах, таких як
GeoCities. Компанії почали використовувати нові можливості Web для реклами і
розширення своєї продукції. Новостворені сторінки були виключно статичні, і
користувачі не могли вносити до них змін, а тільки переглядали надану
інформацію [1, c. 460].
У 2004 році термін Web 2.0 офіційно був визнаний Дейлом Догерті, віцепрезидентом O’Reilly Media, на конференції, проведеній O’Reilly і MediaLive
International. Новий стандарт було оцінено як бізнес-революцію у комп’ютерній
індустрії, викликаній переходом до більш досконалої платформи в Інтернеті [2, c.
3]. Головною особливістю став перехід від статичних до динамічних веб-сторінок.
Основна ідея Web 3.0 − визначити структурні дані і зв’язати їх для більш
ефективного виявлення, автоматизації, інтеграції та повторного використання в
різних додатках. Стандарт здатний поліпшити управління даними, підтримувати
доступність мобільного інтернету, моделювати креативність та інновації,
підвищувати зацікавленість клієнтів і допомагати організовувати співпрацю у
соціальних мережах [3, c. 8097]. Особливу увагу заслуговує процес введення
Штучного інтелекту. Сьогодні можна дедалі частіше зустріти нові продукти з
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використанням машинного навчання, нейронних мереж, що значно спрощують і
полегшують процеси розробки.
Учені Парвата і Марісельва вважають, що поява Web 4.0 відбудеться в
2020-2030 рр. і пов’язують з його концепцією чотири технології: (I) мистецтво
інтелекту; (II) нанотехнології; (III) телекомунікації; і (IV) контрольовані
інтерфейси. З іншого боку, науковці Недева і Динева пов’язують концепцію Web
4.0 з наступними технологіями: (I) інтелектуальні агенти; (II) мобільні технології; і
(III) послуги хмарових обчислень. Муругесан, Россі, Уілбанкс і Джаваншир
стверджують, що стандарт Web 4.0 буде більш розумним і більш загальним,
заснованим на агентсько-орієнтованій парадигмі. Ще одне бачення проблеми
розгортає Солтісік-Пьорнукевич, який заявляє, що веб буде розвиватися в
напрямку кількісного збільшення знань у поєднанні із системним підходом. Нат і
Ізварі передбачають, що Web 4.0 буде ґрунтуватися на трьох основних
концепціях: (I) методика розуміння природної мови; (II) нова модель зв’язку між
машиною та машиною (M2M); і (III) нова модель інтерфейсу [4, c. 7041].
Таким чином, основу Web 4.0 складають такі концепції:
1)
Методика розуміння природної мови (англ. natural language
understanding − NLU) − підтема обробки природної мови в штучному інтелекті,
що займається розумінням прочитаного тексту машиною.
2)
Нова модель взаємодії між машинами (англ. Machine-to-Machine –
M2M). Відповідно до постулатів концепції мережа складається з інтелектуальних
агентів, розміщених в хмарному сервері. При цьому мережа здатна спілкуватися
між агентами і делегувати їм повноваження.
3)
Нова модель інтерфейсу (англ. user interface – UI) – оновлена
модель взаємодії користувача з інформаційною системою. Наприклад, якщо
задати питання: «Як я хочу, щоб таксі приїхало за мною?», то мій телефон
повинен мати можливість автоматично зв’язатися із найближчої компанією таксі
без мого прямого втручання [5].
Як слушно зазначають В. І. Дрожжніков та О. М. Райков, під час
формування нового стандарту WEB 4.0 особлива увага приділялася процесам
переходу від семантичної веб-технології до метавебу. Так, у додатку на основі Web
4.0 ваш програмний (-ні) агент (-и) перебувають в мережі Інтернет чи працюють
стаціонарно на вашому комп’ютері. Ці агенти можуть міркувати і спілкуватися з
іншими подібними агентами і системами, працювати разом з ними для вирішення
конкретного завдання. Технологію Web 4.0 слід розуміти, в першу чергу, як
«інтелектуальний веб» (Intelligent Web) або «розумний веб» (Smart Web) [6, c.
160].
На рис. 2 представлена концептуальна карта, побудована на парадигмі Web
4.0 з використанням методу SODA. Були визначені п’ять вимірів: (I) симбіотична
мережа; (II) мережа речей; (III) соціальні мережі; (IV) поширення мережі; і (V)
розподілені обчислення. Кожен вимір має кілька спільних елементів. Розподілені
обчислення і поширення мережі мають однакові елементи, тому ці два терміни
можна розуміти як синоніми. Інші загальні елементи розділяються між
«Мережею речей» і «Соціальними мережами», а саме необхідність застосування
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алгоритмів великих даних і поява M2M-комунікацій, які походять від
використання Інтернету речей і штучного інтелекту [4, c. 7044].

Рис. 2. Парадигма Web 4.0 з використанням методу SODA [4, c. 7044].

Отже, немає сумнівів у тому, що розвиток веб-індустрії йде в напрямку
стандартизації та подальшої реалізації штучного інтелекту, інтелектуальних
агентів та інших компонентів Web 4.0. Однак залишається відсутньою єдина
позиція щодо трактування новітньої технології, що, в свою чергу, вимагає
проведення подальших досліджень для з’ясування сутності змістовних
характеристик Web 4.0. Також слід відзначити, що незважаючи на велику
кількість спрощень та удосконалень у порівнянні з минулими версіями web, все
ще залишається велика кількість питань щодо впровадження технологій
машинного навчання, штучних нейронних мереж тощо. Окрім цього слід
відзначити велику роль інтелектуальних агентів у новітньому стандарті. Завдяки
штучному інтелекту та новим технологіям хмарного обчислення інтелектуальні
агенти будуть набуватимуть все більшого значення.
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РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ
Будь-який програмний продукт розрахований на взаємодію з людиною, тому
його успіх залежить не тільки від коду, що ідеально працює, а й від методів роботи
та інструментів, що надані користувачеві для цієї взаємодії. Сукупність таких
методів управління і контролю називають – інтерфейсом користувача [1]. В
більшості випадків ефективність використання всіх функцій програмного
продукту та ефективність роботи самого продукту визначається тим, як
побудований його інтерфейс [2].
Інтерфейс – це своєрідний «міст» між користувачем і системою. За
допомогою інтерфейсу користувач зможе пояснити системі, чого він від неї хоче, а
система це виконає. Якщо людина, відкривши додаток або зайшовши на сайт, не
зрозуміє, як ним користуватися, то понатискавши на різні елементи навмання,
розчарується і покине ресурс, чи закриє додаток.
За даними онлайн опитування, що було проведене серед користувачів
ресурсу Online Marketing Institute [3]:
- 85% можуть піти з сайту, якщо їм не сподобається дизайн інтерфейсу;
- 83% покинуть сайт, якщо будуть змушені робити багато кліків, щоб знайти
те, що їм потрібно;
- 40% ніколи не повернуться на сайт, якщо їм було важко його
використовувати вперше.
Інформаційно-пошукові системи (ІПС) – різновид автоматизованих
інформаційних систем, в яких завершальна обробка даних не передбачається. Ці
системи призначені для пошуку текстів (документів, їх частин, фактографічних
записів) в сховищах (базах даних) за формальними характеристиками [4].
Інформаційно-пошукові системи – та частина Інтернету, яку
використовують всі, хто з свого пристрою має доступ до ресурсів мережі, тому їх
інтерфейс повинен бути максимально зрозумілим для більшості користувачів.
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Проаналізувавши інтерфейси різних інформаційних та пошукових сервісів
мережі можна сказати що:
- інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим. Таким чином, щоб
користувачеві не потрібно було пояснювати, як їм користуватися;
- для спрощення процесу використання потрібна довідка або графічна
підказка, що пояснює значення того чи іншого елементу сторінки;
- при обмеженій кількості критеріїв пошуку слід з обережністю надавати
користувачеві можливість, внесення даних з клавіатури.
З зазначеного вище можна зробити висновок, що для створення інтерфейсу
ІПС для абітурієнтів потрібно дотримуватись таких правил:
- розробку інтерфейсу потрібно починати з визначення завдання або
набору задач для яких продукт призначений;
- не потрібно ускладнювати інтерфейс, він мусить бути якомога
простішим;
- користувачі не повинен замислюватися над тим, як влаштована
програма, адже з точки зору споживача, саме інтерфейс є кінцевим продуктом;
- інтерфейс повинен бути орієнтованим на людину, тобто відповідати її
потребам: потрібно врахувати те, з якими труднощами може зіткнутися
користувач;
- добре відомі всім елементи інтерфейсу не варто змінювати на
нестандартні, а нові повинні бути інтуїтивно зрозумілими;
- інтерфейс створюється виходячи з принципу найменш можливої
кількості дій з боку користувача.

Рис. 1. Карта екранів розроблювальної ІПС «Абітурієнт»
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Як приклад створення інтерфейсу ІПС системи розглянемо інтерфейс
програми для добору спеціальностей за заданими предметами зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) для абітурієнтів.
Розробку інтерфейсу ІПС для абітурієнтів варто почати зі створення карти
екранів, щоб зрозуміти як буде поводитися людина при використанні майбутньої
прикладної програми, і який стан буде приймати інтерфейс при кожній взаємодії
користувача з ним. На нашу думку найбільш доцільною та логічною для
користувача ІПС «Абітурієнт» буде карта (рис. 1), що включає такі вікна:
1) Головне вікно – вікно, що призначене для вибору предметів ЗНО, які
склав (планує скласти) абітурієнт. Містить перелік предметів ЗНО, кнопку
«Пошук» та дві підказки, що повідомляють, про помилки при виборі предметів
(не обрано жодного – вікно 1.1 та вибрано більше чотирьох (умовами вступу
перебачено складання не більше чотирьох предметів [5]) – вікно 1.2).
2) Перелік спеціальностей – вікно, що відкривається після натискання
кнопки «Пошук» головного вікна та містить перелік спеціальностей, що доступні
абітурієнту за вибраними предметами.
3) Калькулятор – вікно, що призначене для обрахунку конкурсного балу
абітурієнта з урахуванням предметів ЗНО, балу атестату та коефіцієнтів
(сільського, регіонального). Це вікно з’являєтеся при натисненні відповідної
кнопки вікна «Перелік спеціальностей». Натиснувши на кнопку «Калькулятор»
можна розрахувати свій рейтинговий бал на обрану спеціальність з врахуванням
регіонального і сільського коефіцієнтів.
На основі даної розробки графічного інтерфейсу в подальшому планується
створення програми добору спеціальностей для вступників до Житомирського
державного університету імені Івана Франка за заданими предметами ЗНО, що
може значно спростити роботу штабу абітурієнта та приймальної комісії, а також
допомогти абітурієнтами визначитись зі своєю майбутньою професією.
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ПОКРИТТЯ І ЩІЛЬНІСТЬ В ТРИВИМІРНИХ
НАТІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Анотація. Досліджено адаптивний алгоритм кластеризації для натільних сенсорних мереж
(НСМ) з мобільними вузлами з комплексним застосуванням відомих раніше комбінованого
критерію прогнозування і значення придатності сенсорного вузла для виконання ролі головного,
який за рахунок комплексного використання зазначених вище величин забезпечує більше
значення тривалості життєвого циклу і збільшення тривалості періоду стабільності в порівнянні
з відомими алгоритмами. Наявністю резервних головних вузлів кластера, виявленням і
відновленням відмов в НСМ дозволяє збільшити число пакетів, успішно отриманих як в
головних вузлах кластерів, так і на базовій станції. Запропонована методика розміщення
сенсорних вузлів для двовимірних (2D) і тривимірних (3D) НСМ забезпечується неменше 90%
покриття простору в залежності від співвідношення щільності розміщення і радіусу дії
сенсорного вузла RS.
Ключові слова: натільні сенсорні мережі, кластеризація, сенсорний вузол, головний вузол.
Summary. The adaptive clustering algorithm for body area networks (BAN) with mobile nodes
with complex application of the previously known combined forecasting criterion and the value of the
sensory node functionality for the role of the main one, which, due to the complex use of the above
quantities, provides greater value for the duration of the life cycle and increase the duration of the
period stability compared to known algorithms. The presence of back-up key nodes in the cluster,
the detection and refresh of bounces in BAN, can increase the number of packets successfully received at both the main cluster nodes and the base station. The offered method of placement of sensor nodes for two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) BAN is ensured not less than 90%
coverage of space, depending on the ratio of the density of placement and the radius of the sensory
node RS.
Keywords: body area networks, clustering, touch node, head node.

Постановка проблеми. Кількість електронних сенсорних систем, які
використовуються для моніторингу стану людини, постійно зростає. Найбільш
динамічний на сьогодні напрямок розвитку сенсорних систем є напрямок натільної
електроніки. До цього напрямку відносяться також і сенсорні системи вмонтовані
в одяг і різноманітна гарнітура [1]. На рис. 1 приведено приклади біоелектронних
сенсорних систем (БСС).
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Рис. 1. Приклади біоелектронних сенсорних систем:
а – «латка» для моніторингу ЕКГ (ECG Patch); б – система виміру положення кінцівки; в –
окуляри з контролером емоційного стану за зіницями; г – пульс-оксиметр; д – монітор
артеріального тиску; е – сенсорні вузли

Поява біосенсорів з новим принципом дії зростанні їх кількості призвела до
необхідності розвитку засобів біокомунікації в тілі людини. На рис.1,б зображено
систему виміру положення кінцівки з використанням даних про кровообіг по
судинам [2]. На рис.1,а зображено латку (наклейку) для моніторингу ЕКГ з
використанням безпровідного сенсорного вузла (БСВ). У зв’язку з розвитком
електронних приладів зростають вимоги до БСС по передбаченню зміну стану
людини. Розробляється система передбачення епілептичних нападів, розвитку
серцево-судинних хвороб, родової активності вагітних, тощо.
Стрімкий розвиток натільної електроніки вимагає зміни розмірності
комунікаційної мережі в яку вона вбудовується. Більшість існуючих робіт в
області натільних сенсорних мережах (НСМ) присвячені двовимірному простору
(2D), але такі мережі вже сьогодні працюють в тривимірному просторі (3D), як це
показано на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Натільні сенсорні мережі:
а – в двовимірному і б – тривимірному просторах
(БСВ – бездротовий сенсорний вузол; МАТ – монітор артеріального тиску)
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Мета статті. Дослідження і порівняння характеристик покриття і щільності в
двовимірних (2D) і тривимірних (3D) натільних сенсорних мережах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні розвиток
комп’ютерних мереж здійснюється на основі концепції Інтернету речей [3, 4].
Технологічною базою для створення мережі Інтернету Речей стали бездротові
сенсорні мережі [5, 6]. Інтернет речей (IoT) інколи називають Інтернетом об’єктів:
об’єкт до об’єкту, об’єкт до інфраструктури, об’єкт до навколишнього
середовища, тощо. IoT утворюють мільярди «розумних» пов’язаних речей, які
утворюють «універсальну глобальну нейронну мережу», так звану "хмару", яка
поєднує всі аспекти життєдіяльності тварин, товарів, людей, суспільств, держав і
клімату планети.
Бездротові сенсорні мережі (БСМ) утворюють мережі з самоорганізацією і
складаються з безлічі розподілених в просторі БСВ, які здійснюють моніторинг
характеристик стану і положення об’єктів в навколишньому середовищі [7].
Виклад основного матеріалу. Перехід від двовимірного до тривимірного
простору породжує нову чисельність проблем у зв’язку з іншою топологією
мережі. Потрібні нові підходи до оцінки таких характеристик НСМ як покриття,
зв’язність і щільність. Стає актуальним дослідження характеристики щільності і
зв’язності для НСМ з метою визначення такої методики розміщення сенсорних
вузлів, яка дозволяє забезпечити, принаймні, 90% покриття для двовимірних (2D)
і тривимірних (3D) НСМ. При цьому оцінюються також тривалість життєвого
циклу мережі, період стабільності і пропускна здатність мережі на основі
відношення між радіусом покриття ( RS ) і радіусом дальності зв’язку ( RС ).
Оцінимо співвідношення між радіусом покриття сенсорного вузла RS ,
часткою покриття і щільністю в 2D і 3D НСМ.
Двовимірна НСМ. Якщо 𝑛 сенсорних вузлів випадковим чином розподілені в
2D площині і зона покриття сенсорного вузла представлена диском з радіусом RS ,
площа покриття становить: S = pRS2 .
Щільність сенсорних вузлів становить ρ = n/S, де n - це кількість вузлів.
Частка покриття, що визначається як відношення зони покриття А або об’єму V до
загальної площі або об’єму в момент часу t > 0, обчислюється за формулою [8]:
(1)
c = 1 eρS
Вираз (1) може бути використано при плануванні НСМ для визначення
необхідної щільності БСВ.
Для досягнення цільової зони покриття 95% (0,95 < с <1) необхідна для
діапазону с ≥ 0,99…0,95 щільність сенсорних вузлів складе pS ≥ 4,6…3 відповідно.
Необхідні щільності сенсорних вузлів визначаються наступним чином:
с = 0,99 → pS ≥ 4,6;
с = 0,98 → pS ≥ 3,91;
с = 0,97 → pS ≥ 3,5;
с = 0,96 → pS ≥ 3,21;
с = 0,95 → pS ≥ 3.
Тоді, необхідна щільність НСМ:
log (1 c)
,
ρ=
pr 2
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і радіус покриття:

log (1 c)
log (1 c) S
=
pρ
pn
Розраховані дані за виразом (2) зведено в табл. 1.
RS =

(2)

Таблиця 1
Щільність покриття ρ в залежності від радіуса RS та частки c покриття у 2D НСМ

ρ × е–3

с,%

RS , м

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1
1
1
1Д
1,9

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1,1
1,2
1,3

0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7

0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6

Тривимірна НСМ. Сенсорні вузли 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, ..., 𝑆𝑛}, випадковим чином
розподілені в тривимірній області 𝑉. Кожен сенсорний вузол 𝑆𝑖, 𝑖 = 1 ... 𝑛, має
координати (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) в об’ємі 𝑉і , радіус покриття сенсору RS . Зона покриття для
𝑆𝑖 може бути представлена сферою з центром в (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) і радіусом RS . Об’єм
сфери покриття:

4
VS = pRS3
3

(3)

Частка покриття «с» визначається за аналогічною методикою:
(4)
c = 1 e ρ Vs
Щільність вузлів може бути визначена за наведеною вище методикою для
двомірної НСМ. У загальному випадку радіус дії сенсора для забезпечення
необхідної щільності НСМ:
log (1 c)
log (1 c)
log (1 c)VS
ρ=
(5)
↔ RS =
=
3
3
4 3
4
4
pρ
pn
pR
3
3
3 S
де c – частка покриття; ρ – щільність; RS – радіус зони покриття сенсорним
вузлом.
Розрахунки характеристик за виразами (3) та (5) наведено в табл. 2.
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Таблиця 2
Щільність покриття ρ в залежності від радіуса RS та частки c покриття у 3D НСМ

ρ × е–3

с,%

RS , м

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

1,3
1,3
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,2
2,5
2,9

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3

0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7

0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6

На рис. 3 представлені порівняльні характеристики для 2D і 3D НСМ. Як
видно з рис. 3, розмірність сенсорного простору впливає на необхідну щільність
НСМ для забезпечення заданої частки покриття. Причому, за інших рівних умов
для тривимірних НСМ необхідна щільність сенсорних вузлів більше, ніж для
двовимірних

Рис. 3. Порівняння характеристик для 2D і 3D натільних сенсорних мереж

На рис. 4 наведено порівняння числа необхідних прилеглих вузлів, тобто
вузлів, що знаходяться на відстані менше 2 RS , для 2D і 3D НСМ. Оскільки
необхідна щільність розміщення БСВ для забезпечення заданої частки покриття
для 3D істотно вище, ніж для 2D НСМ, то і число прилеглих вузлів для 3D НСМ
також набагато більше, ніж для 2D.
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Рис. 4. Співвідношення між часткою покриття с і числом прилеглих БСВ, які знаходяться на
відстані менше 2𝑅𝑠, при випадковому розміщенні вузлів для 2D (1) і 3D (2) НСМ

Висновки. Розмірність сенсорного простору істотно впливає на необхідну
щільність БСВ для забезпечення заданої частки покриття НСМ. При цьому для
тривимірних НСМ необхідна щільність БСВ більше, ніж для двовимірних. Число
прилеглих вузлів для 3D НСМ також значимо більше, ніж для 2D НСМ.
Результати можуть бути використані при плануванні як НСМ, розміщених на
поверхні, в тривимірних просторах міських районів багатоповерхової забудови,
так і сенсорних НСМ в повітряному просторі.
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СПОСОБИ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ
Анотація. В роботі розглянуті питання ефективної обробки відкритих даних за допомогою,
запропонованого у ході експериментальних досліджень, алгоритму, що базується на технології
розподілених обчислень.
Ключові слова: відкриті дані, транспорт, великі дані, бази даних, алгоритм, функція,
розподілені обчислення, аналіз, система.

Постановка проблеми. Стаття присвячена проблемі розроблення загальної
алгоритму обробки даних з єдиного державного порталу відкритих даних.
Стан дослідження. Здійснено огляд тенденцій у сфері обробки великих
масивів даних з метою знаходження алгоритма для обробки великих масивів
даних.
Виклад основного матеріалу.
Вступ. Відкритість та доступність даних, що мають вагоме значення у
суспільстві, стали світовим трендом. За цих умов питання забезпечення доступу
до публічної державної інформації набувають особливої ваги для регіональних та
місцевих рівнів публічного управління. Адже, незважаючи на напрацьований
протягом останніх років досвід, публічні службовці нині мають розв’язувати нові
комплексні та складні проблеми за цим напрямом діяльності, у тому числі з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Постійне
удосконалення чинної нормативно-правової бази та організаційної структури
органів влади спонукає запроваджувати та використовувати у практиці публічного
управління та адміністрування нові технологічні інструменти, спрямовані на
поліпшення інформаційних обмінів між органами влади та суспільством.
За результатами дослідження Open Data Barometer Україна займає 2-ге
місце за швидкістю відкриття державних даних у світі. Україна розвивається у
цьому напрямку тільки останні роки, тому питання обробки державних даних є
досить актуальним.
Аналіз предметної області. Коли ми говоримо про відкритість даних,
переважна більшість організацій користується визначенням, яке було дано
всесвітньою організацією «Open Knowledge Foundation». Визначення вiдкритостi
подає точне значення термiну «вiдкрите» стосовно знань, сприяючи стійким
громадам, в яких кожен може взяти участь i де можливість взаємодії досягає
максимуму.
Виділимо 3 основні риси відкритості даних з цього визначення:
222

● Дані повинні бути доступні у повній мірі. Ресурси на їх отримання повинні
бути у розумних межах, переважно шляхом завантаження через Інтернет.
● Дані повинні надаватися на умовах, що дозволяють повторне використання
та розповсюдження, включаючи використання з іншими наборами даних. В [1, c.
5-21] пропонується користуватися ліцензіями типу Creative Common.
● Кожен повинен мати змогу використовувати та розповсюджувати дані.
Будь-які обмеження щодо сфер діяльності, осіб чи груп повинні бути відсутніми.
Наприклад, не комерційні обмеження, які запобігають комерційному
використанню, або обмежується використання для певних цілей, не
допускаються.
Інтернет, держава та бізнес генерують нові дані з неабиякою швидкістю
завдяки розробці потужних засобів зберігання та об'єднання даних. Дані чи
інформація не можуть бути просто зрозумілі або автоматично оброблені через їх
величезну кількість та різноманіття. Ці передумови призвели до розвитку науки
про дані та аналіз даних, дисципліни, яка все більше і більше присутня в
сучасному інформаційному світі, тож розглянемо основні принципи роботи з
великими даними:
● Масштабованість – базовий принцип обробки великих даних. Як вже
говорилося, великих даних з кожним днем стає все більше. Відповідно, необхідно
збільшувати кількість обчислювальних вузлів, за якими розподіляються ці дані,
причому обробка повинна відбуватися без погіршення ефективності.
● Відмовостійкість. Цей принцип випливає з попереднього. Оскільки
обчислювальних вузлів в кластері може бути багато і їх кількість, не виключено,
буде збільшуватися, зростає і ймовірність виходу машин з ладу. Методи роботи з
великими даними повинні враховувати можливість таких ситуацій і передбачати
превентивні заходи.
● Локальність. Оскільки дані розподілені на великій кількості
обчислювальних вузлів, то, якщо вони фізично знаходяться на одному сервері, а
обробляються на іншому, витрати на передачу даних можуть стати невиправдано
великими. Тому обробку даних бажано проводити на тій же машині, на якій вони
зберігаються. Ці принципи відрізняються від тих, які характерні для традиційних,
централізованих, вертикальних моделей зберігання добре структурованих даних.
Відповідно, для роботи з великими даними розробляють нові підходи й технології.
Підсумовуючи проаналізовано інформацію, щодо поняття «Big Data»,
сформулюємо вичерпне визначення в рамках цієї роботи. Big Data — набір
підходів, інструментів і методів обробки структурованих і неструктурованих даних
величезних обсягів і значного різноманіття з метою отримання зрозумілої для
людини інформації, ефективної в умовах безперервного приросту.
Tехнологія MapReduce. MapReduce – це технологія для розподіленої
обробки великих масивів даних, що була запропонована вченими корпорації
«Google» у 2004 році.
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Рис. 1. Схема роботи технології MapReduce.

Користувачі визначають функцію Map, що обробляє пари ключ/значення для
створення набору проміжного результату, який у свою чергу отримує функція
Reduce, головною ціллю якої є об'єднання усіх проміжних значень, пов'язаних з
одним і тим самим проміжним ключем. Програмне забезпечення, що написане у
такому функціональному стилі, може бути легко розбито на велику кількість
паралельних операцій, як показано на Рис. 1. Системи виконання програмних
продуктів мають змогу займатися деталями розбиття вхідних даних, плануванням
виконання програми на декількох процесорах, обробкою помилок і керуванням
необхідних міжпроцесорних операцій комунікації. Як описано в [2], ця технологія
дозволяє розробникам, що мають невеликий досвід роботи з розподіленими
системами легко використовувати ресурси великих розподілених систем.
Алгоритм обробки даних. Головною метою цієї статті є демонстрацiя чіткого
алгоритму, який може бути застосований до будь-яких типiв даних, що
знаходяться у відкритому доступі на єдиному порталі відкритих даних України.
Отже, одним з найважливіших аспектів цієї дипломної роботи є швидкість
обробки великих масивів даних.
На Рис. 2 можна побачити, що алгоритм має п’ять крокiв. На першому кроці
створюється новий об’єкт читання даних, для того щоб читати та групувати дані у
невеличкi набори. З першого на другий крок дані потрапляють через чергу. На
другому кроці програма постiйно групує данi у масиви з N елементiв, а потiм
передає їх через до наступної частини програми. Процес безпосередньої обробки
та валідації є досить складним через виділення нової пам'яті та роботи зі
строками. Для пришвидшення пропонується створювати декілька процесів, що
постійно чекають на масиви даних, які повинні бути оброблені. Пiсля третього
кроку, що насправді є аналогом функцiї Map у MapReduce, оброблені дані
потрапляють до 4 кроку. На четвертому кроці знову групуємо данi у набори, та
передаємо набори до вирішального збереження масивів вихідних даних до
сховища.
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Рис. 2. Схема запропонованого алгоритму обробки даних.

Навiщо потрiбно групувати данi на масиви, адже це може уповільнити
процес обробки? Операції на масивах даних вiдбуваються в декiлька разiв
швидше, тому що мінімізується час на відправлення та обробку повідомлень.
Гарним прикладом може бути процес читання з файлу. Читання одразу декількох
стрічок пришвидшує алгоритм до 5-ти разів, головне не перебільшити та
рацiонально використовувати оперативну пам’ять машини.
Висновки. Одним з кращих методів пошуку даних є пошук проіндексованих
таблиці у реляційній базі даних, тому перед нами постала проблема ефективної
обробки великих документів різних форматів у SQL. У статті запропоновано
алгоритмічну структуру системи обробки великих наборів відкритих даних.
Швидкодія роботи алгоритму повністю залежить від ресурсів машини на якій
виконується обробка даних та кількості цих даних. Дані про українські
транспортні засоби містять більше 9 млн стрічок, проте за допомогою даного
алгоритму були повністю оброблені та збережені за 4.33 хв.
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ЗАДАЧІ БПЛА В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ
Анотація. Предметом вивчення в статті є розгляд особливостей використання безпілотних
літальних апаратів (БПЛА) при проведенні екологічного моніторингу для оптимізації
проведення спостережень техногенних об’єктів та виконання екологічних завдань в системі
екологічного моніторингу. Це можливо здійснити за допомогою висвітлення позитивних та
врахування негативних властивостей при застосуванні БПЛА в системі екологічного
моніторингу. В роботі розкриваються особливості використання БПЛА в екологічному
моніторингу та визначення напрямків їх застосування для проведення контролю за параметрами
стану навколишнього середовища заданих територій в мегаполісі та за містом. При цьому
використовуються – системний підхід до розробки складних систем, порівняльний аналіз
параметрів та властивостей БПЛА, математичні моделі оптимізації для побудови складних
систем маршрутів моніторингу.
Ключові слова: БПЛА, екологічний моніторинг, математичні моделі, оптимізація.

Постановка проблеми. У період інтенсивного розвитку господарської діяльності
виникає необхідність оцінити вплив і визначити ступінь впливу на навколишнє
середовище регіону промисловим виробництвом. Для обліку антропогенного впливу
необхідно в першу чергу знати масштаб і глибину впливу на середовище проживання і
зміни біосфери Землі. Це призводить до необхідності проведення екологічного
моніторингу регіону з можливістю подальшого оцінювання та прогнозування стану
довкілля. Використання БПЛА в містах накладають суттєві обмеження на їх
переміщення по висоті та щодо планування їх маршрутів і траєкторії переміщення в
процесі виконання спланованого завдання в середовищі складної інфраструктури і
значної помилки у визначенні координат ЛА, що визначає наявність додаткових
навігаційних систем для їх роботи.
Стан дослідження. В статті вирішуються такі завдання: аналіз можливості
використання БПЛА в системі екологічного моніторингу міста та окремих його
небезпечних зон, висвітлити особливі властивості застосування БПЛА в системі
спостереження; визначити можливості БПЛА для формування процедури проведення
екологічного моніторингу за межами міста; можливості застосування БПЛА в системі
моніторингу параметрів навколишнього середовища.
Виклад основного матеріалу. Сучасні фундаментальні дослідження показали,
що для достовірної оцінки стану навколишнього середовища необхідно
використовувати комплексний підхід до отримання інформації при проведенні
моніторингу довкілля для забезпечення сталого розвитку території та її екологічної
безпеки [1–3]. В даному випадку можливо стверджувати, що чим більш якісно
проведено спостереження (визначення різних параметрів навколишнього природного
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середовища, втому числі – в розрізі висоти) і чим більше отримано даних з різних
точок середовища моніторингу, тим більш якісно можливо спрогнозувати розвиток
подій та наслідків в умовах техногенного впливу, але тим складнішими можуть бути
моделі даних. Крім цього, виникають ситуації, коли необхідно оперативно провести і
оцінити стан навколишнього середовища в умовах аварійного викиду забруднювачів в
навколишнє (водне, земне) середовище [2].
Аналізуючи [1–3], можна прийти до висновку, що при проведенні екологічного
моніторингу великих територій особливе значення займають дистанційні методи з
використанням аерокосмічних технологій. При цьому, інформація, що поступає з
літальних апаратів (незалежно від застосування чи то космічних, чи то авіаційних)
залежить від характеристик сенсорів бортових систем, які породжують значні потоки
екологічних даних з наступною їх обробкою (на борту та на землі). Однак, до гідності
безпілотних авіаційних систем, є не тільки оперативне їх використання в заданому
районі, а й можливість спостереження в реальному часі з можливістю моніторингу
параметрів стану навколишнього середовища. Таке уявлення дозволяє отримати
системні дані і чіткіше оцінити антропогенний вплив на стан середовища [2].
Інтенсивне застосування БПЛА в екологічному моніторингу пов'язано з
розробкою різних приладів і пристроїв для здійснення оцінки стану навколишнього
середовища, що дає можливість розширити спектр завдань спостереження з їх
використанням [4–5].
Аналіз забезпечення ефективності моніторингу. Аналіз доступних науководослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок свідчить про реалізацію
спрямованих досліджень на створення і застосування безпілотних літальних апаратів
(БПЛА) щодо наявних (несучих) бортових пристроїв [1]. Основа використання БПЛА
базується на різній бортової апаратурі, оснащеній телевізійними камерами,
біохімічними, радіаційними та акустичними датчиками, та інших спеціалізованих
пристроях.
В даний час створення БПЛА поки не вийшло зі стадії завершених
концептуальних досліджень [1]. Так багато фахівців вважають, що застосування
БПЛА в більшій мірі залежить від того навантаження, яке несуть на собі бортові
системи [2]. Однак, необхідно розуміти, що рішення поставлених завдань також
можуть залежати від функціональних можливостей БПЛА (в тому числі і що
стосується обробки і передачі інформації). Крім цього, від принципів функціонування
БПЛА можуть змінюватися як якісні, так і кількісні характеристики цільового
призначення.
Також світові виробники проводять роботи, спрямовані на розвиток і створення
перспективних зразків БПЛА [3]. Так на сучасному етапі проявилася тенденція,
пов’язана з удосконаленням бортових засобів обробки інформації, які призводять до
створення необхідних каналів обміну інформацією. Це пов’язано з іншими
технологічними рішеннями: чим повніше буде здійснено обробку інформації на борту
БПЛА, тим менші обсяги інформації доведеться передавати на пункти управління.
Крім цього, виділяється напрямок пов'язаний з вдосконаленням бортових засобів
обробки інформації щодо розпізнавання об’єктів, що є першочерговим на етапах
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автоматичного управління, пов'язаних з повною автоматизацією процесів управління
режимами польоту БПЛА.
Також розглядаються питання, пов’язані з порушенням зв'язку БПЛА.
Наприклад, якщо в процесі польоту відбулася втрата зв'язку з командним літаком або
наземним пунктом, бортова система автоматичного управління безпілотного
літального апарату повинна самостійно прийняти рішення і забезпечити продовження
руху до об'єкта спостереження або повернення в район посадки [3].
В процесі моніторингу в межах міста з використанням БПЛА може виникати
значна помилка визначення його координат по сигналах GPS в наслідок висотних
споруд на маршруті. Це визиває необхідність використання додаткових навігаційних
систем і маяків, що ускладнює задачу пілотування ЛА, збільшує навантаження на
систему управління і обробки даних бортовими процесорами та мінікомп’ютерами,
відбираючи обчислювальні ресурси від процесу моніторингу об’єктів екології,
обмежуючи можливості застосування більш глибокої інтелектуальної обробки на
борту.
З огляду на все вищесказане можна виділити основні напрямки досліджень, що
проводяться, які вивчають питання, пов'язані з: розробкою і вдосконаленням системи
автоматичного розпізнавання різних об'єктів (з урахуванням рішення найпростіших
завдань, в тому числі і автоматичне інтелектуальне категорування різних об'єктів чи
процесів); забезпеченням надійного радіозв’язку БПЛА з пунктом управління
(наземним або повітряним); наданням БПЛА властивостей, що дозволяє враховувати
зміни в навколишньому середовищі при виконанні завдань в автономному режимі;
розробкою бортової системи обробки інформації, яка могла б з усього потоку
спеціалізованих даних, що надходить на БПЛА, виділяти найбільш важливі
характеристики про об’єкти, що дозволить здійснити редукцію даних, істотно
скоротити їх обсяг при передачі на інші літальні апарати або наземні пункти
управління; обробкою програм навігаційного забезпечення БПЛА, які дозволять їм
виконувати польоти в складі групи, або вибрати альтернативні маршрути і здійснити
взаємодію з пунктом управління.
Таким чином, основною перевагою застосування БПЛА в ході проведення
екологічного моніторингу, є здійснення спостереження з можливим отриманням даних
дистанційними приладами. Крім цього, можливість використання БПЛА дає дані про
екологічний об’єкт спостереження і місцевість, про характеристики навколишнього
середовища, а також візуалізацію спостерігаючої території і можливість оцінювання їх
в реальному масштабі часу.
Важливим фактором, що визначає можливості контролю і оцінки
навколишнього середовища є вибір типу БПЛА і бортових систем, необхідних для
вирішення поставлених завдань для проведення екологічного моніторингу територій .
В літературі [4] досить детально представлена класифікація БПЛА і існуючих
бортових систем. Однак, на жаль, на сьогоднішній день немає досліджень
взаємозв'язку характеристик бортових систем БПЛА та їх параметричних
можливостей для застосування і вирішення конкретних екологічних завдань.
Необхідність визначення цього взаємозв'язку пов'язана з необхідністю не тільки
вибору бортових систем БПЛА і їх функціональності, але і пошуку рішення
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оптимізаційних задач з проведення екологічного моніторингу та можливістю
застосування відповідного інструментарію при прийнятті керуючого рішення для
ліквідації наслідків екологічного забруднення.
Аналіз взаємозв’язку основних завдань моніторингу. Розглянемо основні
завдання екологічного моніторингу для виявлення і оцінювання антропогенного
впливу територій такі, як спостереження за джерелами антропогенного впливу,
спостереження за факторами антропогенного впливу, за станом природного
середовища і процесами, що відбуваються в ній під впливом факторів антропогенного
впливу, оцінка фізичного стану природного середовища, прогноз зміни природного
середовища під впливом факторів антропогенного впливу та оцінка прогнозованого
стану природного середовища.
Розуміючи, що екологічний моніторинг полягає у визначенні стану
навколишнього середовища для гармонізації взаємодії людини з природою, а також у
оптимізації господарської діяльності, необхідно виділити ряд етапів для досягнення та
їх реалізації на основі виконання поставлених завдань [5–6]:
- здійснення планування для проведення екологічного моніторингу за певною
(промисловою) територією регіону;
- визначення вимог до проведення екологічного моніторингу;
- вибір обладнання та бортових систем БПЛА;
- проведення спостережень із застосуванням БПЛА;
- виявлення джерел впливу з використанням бортових систем БПЛА;
- виявлення впливових факторів на екологічний стан середовища;
- аналіз параметрів навколишнього середовища з можливістю оцінки її стану;
- прогнозування стану навколишнього середовища у часі для визначення
характеру впливу визначених факторів.
На етапі безпосереднього проведення екологічного спостереження, необхідно
здійснити:
- вибір об’єкта спостереження;
- детальне вивчення, обстеження, оцінювання даного об’єкта (процесу);
- формування інформаційної моделі, або схеми спостережуваного об'єкта
(процесу);
- аналіз стану об’єкта (процесу), ідентифікація параметрів його інформаційної
моделі;
- оцінювання зміни характеристик об’єкта (процесу) моніторингу для різних його
частин (стадій);
- моделювання можливих змін стану об’єкта (процесу) спостереження;
- обробка та систематизація первинної інформації для її передачі на пункт
управління.
До особливостей використання БПЛА можна віднести: необхідність здійснити на
підготовчому етапі: метрологічне забезпечення систем БПЛА; калібрування бортових
систем БПЛА; та визначити їх періодичність.
На етапі аерозйомки необхідно:
- здійснювати рух БПЛА по заданому маршруту з можливістю адаптивно його
змінювати в разі необхідності;
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- можливість

розрахунку маршруту для польоту БПЛА у відповідності щодо
попередньо отриманих параметрів навколишнього середовища. При цьому, необхідно
враховувати повноту покриття, точність та якість пілотування.
На етапах обробки спеціалізованих даних необхідно провести:
- геокодування точок;
- виділення істинної поверхні Землі, рослинності, водної поверхні;
- створення ортофотомозаїки;
- створення семантичних 3D моделей;
- дешифровку знімків, виділення необхідних контурів об’єктів (процесів), їх
характерних ознак.
При цьому, перші три етапи обробки є етапами загально топографічної обробки,
а наступні пов’язані вже з семантичною обробкою даних, що потребує відповідних
інтелектуальних систем.
Висновки. В ході проведеного дослідження в роботі представлені результати,
пов’язані з можливістю використання БПЛА для вирішення основних екологічних
завдань. На основі системного аналізу різних технічних показників та властивостей
БПЛА можливо здійснити вибір структурно – параметричних характеристик та
дослідити режими роботи літальних апаратів в різних умовах при побудові системи
екологічного моніторингу, визначити характеристики та параметри, що впливають на
точність спостереження в системі екологічного моніторингу з використанням
дистанційно керованих літальних апаратів.
Використання БПЛА для визначення та контролю стану навколишнього
середовища залежить від набору бортових систем та їх можливостей для вирішення
завдань екологічного моніторингу. При цьому виникає необхідність уточнення
складності задач спостереження за станом навколишнього середовища, що повязано з
обмеженням бортових обчислювальних та енергетичних ресурсів БПЛА, а також
масо-габаритними параметрами бортових приладів.
Усі перелічені вище причини вимушують оптимізувати порядок виконання задач
екологічного моніторингу та обмежують можливості формування і доставки первинної
інформації з БПЛА.
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ПІДСИСТЕМА АНАЛІЗУ СТАНІВ ПОСІВІВ,
ЗА ДОПОМОГОЮ АЕРОФОТОЗНІМКІВ З БПЛА
Вступ. В наш час, використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) є
відносно новим напрямком, але він вже встиг широко зарекомендувати себе.
Безпілотні літальні апарати (БПЛА) використовуються для вивчення місцевості,
для вирішення завдань і створення карт в електронному форматі. Аерозйомка
дозволяє більш ефективно і якісно проводити інвентаризацію земель,
контролювати посіви і виявляти виснаження або деградацію ресурсів,
мінімізувати загрозу, пов'язану з виснаженням землі. Це хороший інструмент
аналізу і визначення ресурсу сільського господарства. Обліт величезних площ
посівів, дозволяє збирати значні об’єми інформації, за допомогою якої можна
корегувати стратегію обробки та догляду рослин. Інформаційна технологія
обробки та аналізу аерофотознімків, має великі перспективи розвитку та може
допомогти в подоланні багатьох проблем.
Підсистема аналізу аерофотознімків. Система моніторингу стану посівів
складається з двох частин: підсистеми автопілотування безпілотного літального
комплексу та інформаційної підсистеми мультиспектрального аналізу
аерофотознімків. До основних задач першої з підсистем відноситься планування
та моніторинг обльоту заданих територій та збір необхідних даних для подальшої
обробки.
Головними
задачами
підсистеми
мультиспектрального
аналізу
аерофотознімків є створення ортофотоплану поля та проведення різноманітних
обчислень для оцінки стану посівів, що і буле розглянуто в даній статті.
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Найбільш відомими і розповсюдженим способом оцінки стану рослинності,
що застосовується для даних отриманих за допомогою аерофотозйомки являється
обчислення так званого вегетаційного індексу (англ. NDVI, Normalized
Difference Vegetation Index) – нормалізованого відносного вегетаційного індексу
фотосинтетично активної біомаси. Цей індекс розраховується за формулою: NDVI
= (NIR – RED) / (NIR + RED). де, NIR – відображення в ближній
інфрачервоній області спектра, RED – відображення в червоній області спектра.
[1].
Індекс нормалізованої різниці рослин (NDVI) використовує NIR і червоні
канали у своїй формулі. Здорова рослинність (хлорофіл) відображає більш
близьке інфрачервоне (NIR) і зелене світло в порівнянні з іншими довжинами
хвиль. Але він поглинає більше червоного і синього світла. Ось чому наші очі
бачать рослинність як зелений колір. Якщо б ви могли бачити ближній
інфрачервоний промінь, то він також був би сильним для рослинності.
Постановки задачі кластеризації зображень. Для оцінки областей та
визначення регіонів посівів що вимагають подальшої обробки, необхідно
об’єднати дані фрагменти в групи, що дозволить класифікувати їх та на основі
отриманих даних приймати наступні рішення. Тому однією з задач підсистеми
мультиспектрального аналізу аерофотознімків є задача кластеризації елементів
зображення орто- фотоплану з порахованим індексом NDVI.
Кластер – група однорідних елементів, які характеризуються загальною
властивістю. Однорідність кластерів означає, що об’єкти, віднесені до одного
кластеру, повинні бути схожі (близькі) щодо вибраної метрики. Об’єкти з різних
кластерів повинні суттєво відрізнятися. Кластерний аналіз являє собою розділ
статистичного аналізу даних, який об’єднує методи розбиття (угруповання) безлічі
об’єктів на групи, що називають кластерами. Термін «кластерний аналіз» був
введений Робертом Трайоном в 1939 році. Як вже було сказано вище, кожен
об’єкт описується набором своїх характеристик, що називаються ознаками.
Ознаки можуть бути наступних типів:
- бінарна ознака: 𝑃𝑖 = {0,1};
- якісна(номінальна): 𝑃𝑖 – скінченна множина;
- порядкова ознака: 𝑃𝑖 – скінченна впорядкована множина;
- кількісна ознака: 𝑃𝑖 ∈ 𝑅 – множина дійсних чисел.
Найбільш розповсюдженою ситуацією є кластеризація об’єктів, у який всі
ознаки кількісні, що і буде розглянуто далі.
Кластеризація по щільності. В даному випадку, під кластеризацією
розуміється розподіл заданої множини точок (об'єктів) на підгрупи, кожна з яких,
наскільки це можливо, однорідна. Щільність точок для кожної точки множини 𝑿,
визначається двома параметрами. Першим з них є 𝜺 – радіус «сусідства»
(наближеності) точки 𝒙. Тоді множина 𝑴𝜺(𝒙) буде включати в себе такі точки 𝒇𝒊, (𝒊
̅ ,̅ 𝒏
̅ ̅ ), для яких справедливо наступне 𝝆(𝒙, 𝒇𝒊) ≤ 𝜺, (𝒊 = 𝟏̅ ,̅ ̅𝒏̅). Функція 𝝆(𝒙𝟏, 𝒙𝟐)
=𝟏
визначає відстань між об’єктами 𝒙𝟏 та 𝒙𝟐 вибірки. Дана відстань може
обчислюватись різноманітними способами, наприклад, як евклідова відстань.
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Другим параметром визначення щільності точок є мінімальна кількість точок
(МКТ), що розташовані найближче до даної точки відповідно до заданого радіуса
𝜺, що і проілюстровано на рис. 1.

Рис. 1. Окіл точки при МКТ = 6

Точка 𝒙 є прямо доступною по щільності від точки f (при відповідних 𝜺 та
МКТ), якщо точка 𝒙 ∈ 𝑴(𝒙), тобто точка 𝒙 – це одна з точок 𝒇 для другого
околу(сусідства). На рис.2 наведено приклад доступності точки 𝒙 по щільності від
𝒇, при МКТ = 5.

Рис. 2. Доступність точки х по щільності

Алгоритм DBSCAN. Просторова кластеризація на основі щільності додатків
з шумом (DBSCAN) є відомим алгоритмом кластеризації даних, який зазвичай
використовується в інтелектуальному аналізі даних і машинному навчанні.
Виходячи з набору точок (давайте подумаємо у двомірному просторі, як
показано на малюнку), DBSCAN об'єднує пункти, близькі один до одного, на
основі вимірювання відстані (зазвичай евклідова відстань) і мінімальної кількості
точок. Він також позначає як відхилення точки, які знаходяться в регіонах з
низькою щільністю. Параметри:
Алгоритм DBSCAN в основному вимагає 2 параметрів:
- eps: мінімальна відстань між двома точками. Це означає, що якщо відстань
між двома точками менше або дорівнює цьому значенню (eps), то ці точки
вважаються сусідами.
- minPoints: мінімальна кількість точок для формування щільної області.
Наприклад, якщо ми задаємо параметр minPoints як 5, то нам потрібно
щонайменше 5 точок для формування щільної області.
Оцінка параметрів:
Оцінка параметрів є проблемою для кожного завдання інтелектуального
аналізу даних. Щоб вибрати хороші параметри, нам потрібно зрозуміти, як вони
використовуються, і мати принаймні базові попередні знання про набір даних, які
будуть використовуватися.
- eps: якщо вибране значення eps занадто мало, велика частина даних не буде
кластеризована. Це буде вважатися викидами, оскільки не задовольняє кількість
пунктів для створення щільного регіону. З іншого боку, якщо вибране значення
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занадто велике, кластери зливаються, і більшість об'єктів буде в одному кластері.
Eps слід вибирати на основі відстані набору даних (ми можемо використовувати
графік k-відстані, щоб знайти його), але загалом малі значення eps є кращими.
- minPoints: Як правило, мінімальна кількість точок може бути виведена з
ряду розмірів (D) у наборі даних, як minPoints ≥ D + 1. Великі значення, як
правило, краще для наборів даних з шумом і сформують більш значні кластери.
Мінімальне значення для minPoints має бути 3, але чим більше набір даних, тим
більшим буде значення minPoints.
DBSCAN має ряд переваг, а саме: алгоритм не чутливий до викидів, тобто в
процесі кластеризації всі викиди виносяться в окремий кластер із заздалегідь
заданою міткою; не вимагає попереднього задання кількості кластерів;
використання даного методу дозволяє працювати з кластерами різної природи
(форми).
Однак суттєвим недоліком даного алгоритму є досить трудомістка процедура
визначення необхідних параметрів для коректної роботи. Проте, використання
алгоритмів кластеризації заснованих на щільності на сьогоднішній день є досить
ефективним і перспективним. Алгоритм DBSCAN став основою для цілого ряду
ієрархічних методів кластеризації.
Практичне застосування кластеризації зображень. Після обчислення
індексу NDVI та формування зображення на якому відображається значення
стану рослинності по відношенню до заданої шкали, проводиться кластеризація. В
результаті на вхід подаються зображення на яких більш детально можна виділити
регіони що потребуються додаткового
втручання та обробки. Враховуючи
специфіку цих регіонів, а саме їх форму та розміри, агрономи можуть підібрати
стратегію оброки, яка дозволить мінімізувати витрати та максимізувати
ефективність.
Висновки. В процесі роботи на підсистемою було розглянуто основні
алгоритми кластерного аналізу, описані їх переваги да недоліки для подальшого
вибору, з урахуванням специфіки даних, що обробляються. Проведено аналіз
роботи алгоритму DBSCAN на даних різного об’єму та певних особливостей.
Зібрана необхідна для аналізу інформація, а саме аерофотознімки з спеціальних
камер, що дозволяють обчислювати NDVI індекс.
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ОГЛЯД ТИПОВИХ МЕТОДІВ СПУСКУ РЕАКТИВНОГО
РОБОТОТЕХНІЧНОГО ЗОНДУ У АРКТИЧНІЙ ЗОНІ
У області екватора нижні шари атмосфери нагріваються сонячним
промінням, в результаті чого, повітряні маси стають легше, піднімаються до верху
і верхніми шарами атмосфери течуть в полярні області. У полюсів повітряні шари
охолоджуються, в результаті чого повітряні маси стають важчими і розтікаються в
усі сторони у напрямку до екватора. Завдяки цьому екватор охоплюється смугою
зниженого тиску атмосфери, а над полярними областями розташовуються області
підвищеного тиску. Різкі перепади тиску впливають на стабілізацію літальних
апаратів, тому було проведено аналіз типових проблем. Для аналізу було обрано 2
методи для спуску: стабілізація квадрокоптера по крену і тангажу та
аеродинамічна стабілізація за допомогою тросової системи руху космічних
апаратів при спуску в атмосфері.
Стабілізація по крену і тангажу. Так, у роботі [1] Самойлова Антона
Сергійовича “Стабілізація квадрокоптера по крену і тангажу під управлінням
системи Linux” розглядаються методи стабілізації квадракоптеру. Так як
квадрокоптер в силу своєї конструкції не має стійкість до зовнішніх впливів його
необхідно стабілізувати за трьома кутами щодо його центру: крену, тангажу і
рискання.
Модель квадрокоптера, що має шість ступенів свободи

Рисунок 1.1 – Сили і моменти кручення
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Підйомна сила і момент кручення гвинтів прямо пропорційні квадрату
швидкості їх обертання. Також на квадрокоптер діє сила тяги:
F g,B=

(1.1)

Завдяки кінематичним та динамічним рівнянням отримано рівняння руху
квадрокоптера, а завдяки методам стабілізації, що були запропоновані автором
була отримана система управління літального апарату (СУ ЛА). Так як ЛА, що
використовується у [1] роботі не підходить для арктичних умов. Проте стабілізація
за допомогою поєднання акселерометра та гіроскопа та використання ПІД/ПД
регуляторів може бути застосована у рамках даної задачі.
Аеродинамічна стабілізація за допомогою тросової системи. У роботі [2]
Єлєнєва Дмитра Валерійовича “Аеродинамічна стабілізація за допомогою
тросової системи руху космічних апаратів при спуску в атмосфері” виконано
розробку системи управління (СУ) спуску космічного апарата (КА), яка полягає у
розробці задач, пов'язаних із забезпеченням стійкості спуску КА в атмосферу і
зображує засоби, для забезпечення сталого руху.

Рисунок 1.2 – Тросова система (ТС), що розглядається автором

Зміна гравітаційного прискорення в межах розмірів тросової системи (ТС) є
дуже незначною, а мінімальна довжина троса вибирається з умови мінімізації
аеродинамічного впливу КА і АС один на одного. Дана динамічна система має 12
ступенів свободи і описується системою з 21 звичайного диференціального
рівняння.
Отримані рівняння динаміки доповнюються кінематичними рівняннями кутів
Ейлера для двох тіл і троса і рівняннями руху центру мас, які записуються в
традиційній формі. При чисельному інтегруванні диференціальних рівнянь руху
системи, що мають неявну форму, використаний класичний метод Рунге-Кутта
четвертого порядку точності з змінним кроком. Перераховані маніпуляції
дозволили автору розробити математичну модель просторового руху ТС.
Завдяки рівнянню руху системи та завдяки методам стабілізації, що були
запропоновані автором була отримана СУ ЛА. Так як ЛА, що використовується у
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[2] роботі не підходить для арктичних умов. Проте розробка алгоритму порівняння
оцінок частоти коливань ЛА може використовуватись у нашій задачі
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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ І ПІДХОДІВ ДО НОРМАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Входження України до Європи вимагає гармонізації національних стандартів
з європейськими нормами, так як сьогодні актуальним питанням є якість, яка
забезпечує високий прибуток, конкурентоспроможність і доцільне використання
ресурсів.
В швейній промисловості, для отримання якісних виробів необхідний якісний
матеріал. Саме тому пошуки принципів та підходів до оцінки якості текстильних
матеріалів та діюча нормативна база допомагають досягти високої ефективності, а
процес автоматизації оптимізує, полегшить і значно зменшить витрати. В Україні
діють стандарти, що встановлюють вимоги до текстильних матеріалів та їх якості,
які представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Нормативні документи, що стосуються текстильних матеріалів
№
Позначення
Назва стандарту
1 ДСТУ
4057- Матеріали текстильні. Методи ідентифікації волокон
2001
2 ДСТУ
ISO Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для
139:2005
кондиціювання і випробування (ISO 139:1973, IDT)
3 ДСТУ 2136-93
Волокна і нитки текстильні. Види, дефекти, терміни і
визначення
4 ДСТУ 2201-93
Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення
5 ДСТУ 2319-93
Полотна трикотажні. Види, в’язальне устаткування,
переплетення. Терміни та визначення
6 ДСТУ
ISO Матеріали текстильні. Волокна натуральні. Загальні назви
6938:2005
та визначення (ISO 6938:1984, IDT)
7 ДСТУ 2319-93
Полотна трикотажні. Види, в’язальне устаткування, переплетення.
Терміни та визначення
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Аналізуючи НД, видно, що якість текстильних матеріалів залежить від
багатьох факторів, що характеризують умови їх виробництва. Ці фактори можна
представити у вигляді класифікації на рис. 1.
Аналіз ДСТУ 2136-93, ДСТУ 2201-93 дозволив класифікувати дефекти
текстильних матеріалів, які виникають через засміченість сировини; дефекти в
процесі ткацтва; дефекти пряжі та ниток, такі як: потовщення, ворсистість, тощо;
дефекти, що виникли в процесі в’язання (наприклад, пропущення петлі), а також
дефекти фарбування, друкування і оздоблення яким піддаються текстильні
матеріали.
Як видно на рис. 1. на якість текстильних матеріалів впливають чотири групи
факторів, такі як: технічні, організаційні, економічні та суб’єктивні.

Рис. 1. Класифікація факторів ризиків, що впливають на якість

Забезпечення якості текстильних матеріалів трудомісткий процес, який
потребує врахування багатьох факторів, тому автоматизація даних процесів
значно полегшить і покращить процес контролювання якості текстильних
матеріалів.
Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та методів обробляння зображень
дозволяє здійснювати процедуру контролю геометричних параметрів
автоматично. Для цього достатньо отримати скановане зображення стандартного
зразка.
Алгоритми можуть бути реалізовані як автономний програмний продукт у
вигляді Windows-додатка. Вибір програмного середовища дозволяє успішно
реалізувати розроблені алгоритми визначення геометричних параметрів волокон з
візуалізацію всіх компонентів програми.
Висновки. Автоматизована система контролю дозволяє проводити
вимірювання, реєстрацію та контроль критичних параметрів процесу протягом
всієї роботи. Впровадження системи забезпечує оптимізацію процесу, що
дозволяє покращити якість продукції та зменшити кількість браку, енерговитрати
залежно від типу тканини.
238

Список використаних джерел
1. Євтушенко В.В. Роль стандартизації у формуванні якості текстильної продукції / В.В.
Євтушенко, А.В. Євтушенко // Вісник ХНТУ. – 2016. – № 1 (56).– С. 89–93.
2. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України № 124-VIII від 15 січня
2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/law/
show/124-19.
3. Пелик Л.В. Безпечність та методи контролю якості текстильних виробів / Л.В. Пелик,
Ю.А. Пелех // Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети
розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (2 листопада 2017 р.) –
Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – С.
297.

239

Розділ 12

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

В.І. Ворфоломєєва, М.С. Стаценко,
студенти Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
науковий керівник: О.О. Варанкіна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

БІОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА МІКРОПЛАСТИКУ
У сучасному суспільстві завдяки своїм властивостям пластик набув
ключового статусу у комерційній, промисловій, медичній та комунальній сферах.
За даними журналу «Science» в даний час людство виробляє близько 270 млн. т.
пластику на рік [1 с. 36]. Причому, близько 40 % цього дешевого матеріалу
використовують в якості різної тари і упаковок, тобто надзвичайно короткочасно,
після чого вироби викидають. В усьому світі щорічно отримують 60 млн. т.
поліетилену, а кожну хвилину в світі використовують 1 млн. пластикових пакетів
[2]. Поточні зусилля, пов’язані з утилізацією, охоплюють лише частку відходів
поліетилентерефталату (ПЕТ) та мають низьку ефективність. Саме тому виникає
необхідність дослідження конверсії даного типу відходів біотехнологічним шляхом.
Однією з найбільших переваг ПЕТ є його хімічна інертність, яка зумовлена
гідрофобністю ділянки терефталевої кислоти, що робить її дуже стійкою до
деградації у навколишньому середовищі. Хоча ПЕТ та інші синтетичні полімерні
пластмаси, в цілому, вважаються нетоксичними, їх частинки та мікрогранули є
довговічними [3, с. 246].
Розмір частинок мікропластику варіює від одного нанометра до п’яти
міліметрів [4, с. 6]. Розділяють первинний і вторинний мікропластик. Первинний
мікропластик – це мікрогранули, які одразу мають мікроскопічні розміри (їх
використовують у засобах гігієни та в косметиці). Вторинний мікропластик – це
пластикове сміття, що під дією різних факторів розпалося на менші частини [1, с.
37].
Мікропластики завдають шкоди всім видам живих організмів. Крихітні
шматочки пластику потрапляють в ґрунт, воду і повітря, створюючи загрозу
здоров’ю тварин і людей, вражаючи цілі харчові ланцюжки [5, с. 484].
Небезпечною є здатність мікропластику накопичуватись у організмах. Часто
мікропластики також є носіями потенційно токсичних барвників і домішок.
Оскільки пластмаси містять домішки, такі як пластифікатори або органічні
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забруднювачі, які ними сорбуються, фізичний вплив може бути посилений
хімічними і токсичними ефектами [3, с. 345].
Проковтнуті частинки мікропластику ушкоджують органи і виділяють
всередині організму небезпечні хімічні речовини, наприклад бісфенол А (БФA),
що згубно діє на імунну систему та порушує гормональний фон людини [3, с. 344].
Такий вплив порушує захисні функції організму, а також зупиняє ріст і
розмноження клітин. Проте вчені лише нещодавно почали досліджувати
забруднення морських організмів пластмасами та пов’язаними з ними хімічними
речовинами, які шкодять екосистемам і здоров’ю людини [3, с. 10].
Для успішної утилізації необхідно визначити методи ідентифікації
мікропластику у середовищі та методи його відділення. Після отримання зразків
пластмаси відокремлюють шляхом розділення за густиною, фільтрацією,
просіюванням та/або візуального сортування (для макропластику). Для
ідентифікації використовується характеристика частинок: морфологічні описи,
джерело, тип, форма, колір, хімічний склад і стадія деградації частинок. Найбільш
надійний метод ідентифікації, який зазначено у літературі – інфрачервона
спектроскопія і газова хроматографія продуктів піролізу, за допомогою яких
визначають хімічний склад [3, с. 202].
Дуже важливим є питання утилізації та рециклінгу мікропластику. Через те,
що стандартні методи утилізації пластмасових відходів і, зокрема, мікропластику
являються малоефективними, перспективним напрямком є розвиток
біотехнологічних методів його деградації.
Потенційно велика різноманітність ферментів може бути використана для
модифікації поверхні ПЕТ, серед них: гідролітичні ферменти, естерази, ліпази,
ферменти, що діють на природні поліефіри, такі як кутинази або
полігідроксіалканоат деполімерази [6, с. 341].
Нещодавно виявлені бактеріальні та фунгіальні ферменти, які специфічно
деполімеризують ПЕТ, являють собою багатообіцяюче рішення цього питання.
По-перше, ПЕТ-аза бактерії Ideonella sakaiensis – структурно добре
охарактеризований консенсусний ензим α/β-гідролази. Цей фермент перетворює
ПЕТ у моно(2-гідроксиетил)терефталат (MГET). MГET-аза, другий ключовий
фермент, гідролізує MГET з виділенням терефталату і етиленгликолю, які можна
використовувати
для
нового
циклу
синтезу
ПЕТ
[7, с. 2]. Модифікація поліетилентерефталатних (ПЕТ) волокон полягає у
поверхневому гідролізі ефірних зв’язків та відокремленні кінцевих карбоксильних
та гідроксильних груп [8, с. 1].
Гідроліз
ПЕТ
грибковою
кутиназою,
яку
виділено
з
Fusarium solani f. sp. pisi.,та бактеріальною гідролазою з Thermobifida fusca
також було нещодавно продемонстровано. Кутинази являють собою серинові
естерази, які належать до α/β-гідролаз. Їх роль у природі полягає в гідролізі
ефірних зв’язків у кутині [9, с. 361].
Гідроліз ПЕТ також можна провести за допомогою гідролази з
Fusarium oxysporum LCH 1, продуктивність ферменту якого порівнюється з
кутиназою F. solani f. sp. pisi. У дослідженні [9, с. 362–363] доведено, що
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ферментативний процес є екологічно чистим завдяки м’яким умовам (40 ° C, pH
8).
Отже через те, що мікропластики накопичуються у харчових ланцюгах,
потенційно впливаючи на цілі екосистеми, включаючи ґрунти, воду та повітря,
проблема їх ідентифікації та утилізації стоїть дуже гостро. У вирішенні даного
питання біотехнологія відіграє важливу роль. Ферментні системи бактерій та
грибів можуть стати основним методом утилізації ПЕТ відходів.
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СИНТЕЗ РОДАМІНАМІДІВ, ПОХІДНИХ ДИСАЛІЦАЛЬАЦЕТОНУ
Мета і завдання даної роботи. Синтез похідних Родаміну 6Ж і Родаміну С з
етилендіаміном, синтез дисаліцальацетону, і одержання родамінамідів на їх основі.
Об’єкт дослідження – похідні Родаміну 6Ж та Родаміну С по карбоксильній
групі.
Предмет дослідження – реакції одержання амінопохідних родамінів та їх
конденсації з карбонільними сполуками.
Родаміни та їх похідні завдяки своїм спектрально-люмінесцентним
властивостям знайшли широке застосування в науці і техніці, як активне
середовище для лазерів; в хімічних сенсорах, в якості флуоресцентних міток і
зондів для дослідження різних об’єктів, в тому числі і біологічних.
Останнім часом досить актуальними є розробки нових стратегій
селективного визначення токсичних іонів важких металів, аніонів, і ферментів за
допомогою імінів родамінових барвників [1, с. 159]. Аналітичні методи на основі
родамінових хемосенсорів цінні тим, що вимірювання флуоресценції зазвичай дає
можливість високочутливого, простого у виконанні та порівняно недорого
визначення. Такі хемосенсори отримали значну увагу дослідників для визначення
іонів важких металів, хоча багато таких систем мають недоліки в практичному
застосуванні: такі як відсутність розчинності у воді, вузький робочий діапазон рН,
короткі довжини хвилі емісії тощо. Тому розвиток нових сенсорних систем для
визначення ряду іонів металів, зокрема Hg2+ залишається проблемним [2, с. 753].
Для синтезу барвників буде використаний дисаліцальацетон, який володіє
широким спектром корисних властивостей.
Дисаліцальацетон здатен проявляти себе як полімерний стабілізатор та
перехресний агент [3, с. 84].
Був досліджений ефект дисаліцальацетону та інших пов’язаних сполуки на
утворення супермолекулярних структур поліпропілену під час термо- та світлоіндукованого старіння.
Дисаліцальацетон виступає також і як інгібітор корозії. Вивчалася [4, с. 85]
інгібуюча поведінка дисаліцальацетону та інших споріднених сполук на корозію
м'якої сталі в розчинах сульфамінової кислоти з використанням технології падіння
ваги та потенційно-динамічної поляризації. Все ж досліджені сполуки показали
хорошу ефективність інгібування, яка змінювалася з природою і концентрація
інгібіторів. Крім того, наявність іодієвих іонів ще більше підвищила інгібування у
всіх випробуваних сполуках в результаті синергічного ефекту. У аналогічному виді
дослідження інгібування дисаліцальацетоном пригнічує корозію N-80 сплаву у
киплячій соляній кислоті (HCl) за методом втрати ваги виявився 98,7% [5, с. 85].
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Дисаліцальацетон використовують як антимікробний агент. Встановлено, що
дисаліцальацетон це сполука з потенціалом проти панелі патогенних
бактеріальних штамів людини, Staphylococcus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Acenetobacter sp. і Klebsiella pneumoniae [6, с. 85].
Тести токсичності in vitro показали, що дисаліцальацетон проявляє набагато
меншу токсичність на еритроцити людини в порівнянні з токсичністю гентаміцину
і тетрацикліну. Також була виявлена властивість дисаліцальацетону як
протипухлинного агенту.
Висновок. Одержані барвники будуть використані для дослідження в якості
флуоресцентних чи люмінесцентних хемосенсорів для високочутливого
визначення ряду іонів металів.
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ОТРИМАННЯ ХІТИНОВИХ СОРБЕНТІВ З КРЕВЕТОК
Природний полісахарид хітозан широко використовується в різних галузях
промисловості завдяки широкому спектру своїх корисних властивостей. Він є
деацетильованою похідною природного полісахариду – хітину. У зв’язку із
збільшенням використання хітозану в медицині та промисловості актуальним є
вдосконалення методики отримання різних його форм.
У роботі використовували методи отримання хітинових сорбентів із креветок
за двома патентами [1, 2].
Згідно першого методу [1] на початковій стадії обробляли подрібнені панцирі
креветок 40 % розчином NaОН при температурі 110ºС протягом 5 годин. У
результаті цього хітин перетворюється на хітозан, який перекристалізовували з 3
% оцтової кислоти. При осадженні утворюється осад хітозану однорідного білого
кольору без посторонніх домішків і запаху з високою насипною щільністю та
виходом 11 %. Такий препарат володіє протимікробними та гемостатичними
властивостями.
За методом наступного патенту [2] проводили демінералізацію хітиновмісних
панцирів креветок 4 % розчином НСl при кімнатній температурі протягом 6 годин
та подальшим депротеїнуванням лужним 0,2 % розчином лецитину. У результаті
проведених операцій отримали хітин-протеїновий комплекс у вигляді лусочок,
значно більших за розміром порівняно із попередньо описаними, світлокремового забарвлення із запахом, властивим даному продукту (вихід становить
16 %). Такий комплекс є досить активним сорбентом іонів важких металів і
фенолу.
Хітозан, що отримується методом перекристалізації з оцтової кислоти не
містить домішок білків (за біуретовою реакцією), має невеликий розмір частинок
та проявляє гемостатичні властивості. Його доцільно застосовувати в медицині
для швидкої зупинки кровотечі в наданні першої медичної допомоги при травмах,
гематології, для лікування гемофілії, у хірургії може використовуватись у формі
порошку або для виготовлення бандажів із закріпленим шаром хітозанового
композиту. Продукт, отриманий за методом диспергування розчином лецитину
містить 10 % білка, і є фактично хітин-протеїновим комплексом. Завдяки
функціональним властивостям знаходить своє використання як біологічно
активна добавка гіпохолестеринемічного та детоксикаційного спрямування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ТРАНС-ІЗОМЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ В
ШОКОЛАДНИХ ЦУКЕРКАХ
Шоколадні цукерки – це продукт, який отримується шляхом переробки
какао-бобів з додаванням цукру та інших різноманітних смакових речовин. Вони є
цінним продуктом, які мають в своєму складі велику кількість поживних та
мінеральних речовин. Мінерали що входять в склад шоколадних цукерок: К, Na,
Fe, Mg, вітаміни В1, В2, РР. Найважливішим компонентом та найбагатшим на
корисні речовини в складі шоколаду є какао-масло. Його добувають з ядра какаобобів. Какао-масло належить до класу твердих кондитерських жирів [1].
В Україні, замість какао-масла використовують какао, що залишається після
вичавлювання. Задля здешевлення продукції деякі виробники замінюють дорогі,
та якісні інгредієнти для виготовлення шоколадних цукерок на більш дешеві. В
наслідок цього, якість цукерок різко знижується. Саме тому контроль якості
шоколадних цукерок є важливим.
Одним з параметрів якості є вміст транс-ізомерів жирних кислот.
Дозволений вміст згідно діючої нормативної документації не повинен
перевищувати 8 % від загальної енергетичної цінності . В Україні відсутні
державні стандарти на жири з нормування масової частки транс-ізомерів жирних
кислот у продуктах харчування та не запроваджено маркування цих показників на
спожитковій тарі продуктів.
Для хроматографічного дослідження шоколадних цукерок відформованих з
кондитерської маси для формування з начинками «Чорний принц» та глазурі
шоколадних цукерок «Чорний принц». Для приготування зразків цілу цукерку ( з
глазур’ю та начинкою) гомогенізували у фарфоровій ступці. Глазур відділили від
цукерки. Ліпіди з досліджуваних зразків екстрагували сумішшю хлороформметанол (2:1) за методом Фолча [2]. Аналіз жирно кислотного складу шоколадних
цукерок проводили методом високоефективної газо-рідинної хроматографії на
хроматографі «Кристал 2000м» з капілярною колонкою Rt-2560, 100 m, 0.25
mmlD, 0.2 um df та полум’яно-іонізаційним детектором. Вищі карбонові кислоти у
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зразках естерефікували натрій метилатом згідно [3], а отримані метилові естери
розділяли відповідно до методики наведеної у [4].
Таблиця: жирно-кислотний склад досліджуваних зразків
№
Вміст, %
Компонент
В цукерці (глазурь з
В глазурі
начинкою)
1 Капронова к-та С6:0
0,18
–
2 Каприлова к-та С8:0
3,15
1,12
3 Капринова к-та С10:0
3,06
1,76
4 Лауринова к-та С12:0
44,96
39,30
5 Міристинова к-та С14:0
15,05
15,90
6 Пальмітинова к-та С16:0
10,12
11,87
7 Стеаринова к-та С18:0
9,97
12,78
8 транс-Олеїнова к-та С18:1, транс-9
0,47
7,25
9 цис-Олеїнова к-таС18:1, цис-9
10,99
9,30
10 Лінолева к-таС18:2, цис 9,12
2,06
0,73

Отримані дані жирно-кислотного складу досліджуваних зразків вказують на
те, що кількість транс-олеїнової кислоти в шоколадних цукерках (глазурі з
начинкою) 0,47 %, а в шоколадній глазурі 7,25 %. Такий вміст транс-ізомерів,
хоч і входить у дозволені межі, але для глазурі є критично високим. Високий вміст
лауринової кислоти С12:0 (44,96 % для цукерки та 39,30 % для шоколадної
глазурі) та міристинової кислоти С14:0 (15,05 % для цукерки та 15,90 % для
шоколадної глазурі) свідчить про те, що для виробництва шоколадних цукерок
використовують кокосову олію.
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ 4-OКСО-4ФЕНІЛБУТЕН-2-ОНОВОЇ (β-БЕНЗОЇЛАКРИЛОВОЇ) КИСЛОТИ
β-Ароїл- та β-гетероїлакрилові кислоти часто використовуються в
препаративній органічній та медичній хімії як зручні “building blocks” для синтезу
різних класів гетероциклічних сполук. В умовах реакції Фріделя-Крафтса на
основі малеїнового ангідриду та бензену отримано 4-oксо-4-фенілбутен-2-онову
(β-бензоїлакрилову) кислоту (1). На основі кислоти 1 в реакціях [2+3]циклоприєднання з такими нітрогенвмісними бінуклеофілами як тіосемікарбазид
та гідразину гідрат синтезовано 5-феніл-2-тіокарбамоїл-3,4-дигідро-2H-піразол3-карбонову кислоту (2) та 5-феніл-3,4-дигідро-2H-піразол-3-карбонову кислоту
(3) відповідно. При взаємодії сполук 2 та 3 з хлорацетоном та 5етоксиметиленроданіном отримано оригінальні не описані в науковій хімічній
літературі гібридні похідні тіазолу та тіазолідину з піразоліновим фрагментом
(сполуки 4 та 5).
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Структуру синтезованих сполук досліджено з використанням 1Н ЯМР-, масспектрометрії. Проводиться фармакологічний скринінг на предмет прояву
протимікробної, протизапальної та протипухлинної активностей.
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Економічна реформа і формування нового земельного ладу в Україні суттєво
підвищили політичне, економічне і соціальне значення земельних ресурсів.
Земля, виконуючи функції основного засобу виробництва в сільському і лісовому
господарстві та об’єкта нерухомості в народному господарстві, є в сучасних
умовах одним із важливих ресурсів і факторів функціонування економіки
територій.
Створюючи ефективну економіку, будь-яка країна повинна здійснювати таку
стратегію планування і розвитку землекористування, яка направлена на
вдосконалення інфраструктури та оздоровлення навколишнього середовища [1, с.
154].
Після набуття чинності Законом України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» на сьогоднішній день утворилося майже 900 об’єднаних
громад. Однак, незважаючи на таку динаміку збільшення кількості об’єднаних
територіальних
громад,
сучасний
дуальний
підхід
до
планування
землекористування не сприяє сталому розвитку громад на новій територіальній
основі. Адже, чинна містобудівна документація не в змозі вирішити проблеми
формування раціональної системи землекористування, створення екологічно
збалансованих ландшафтів, наукового обґрунтування перерозподілу земель та
екологізації землекористування.
Тому для переосмислення змісту просторового розвитку Україні вкрай
важливо перейти від існуючих стереотипів містобудівного планування сільських
населених пунктів, сформованих ще радянським адміністративно-територіальним
устроєм, до комплексного планування землекористування новостворених
сільських об’єднаних територіальних громад.
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Адже сільська територія є економічно-екологічною категорією, регіональнотериторіальним утворенням зі специфічними природно-кліматичними, соціальноекономічними умовами, де економічно і екологічно збалансовані та енергетично
взаємопов’язані різні ресурси (природні, трудові, матеріальні, енергетичні,
інформаційні, фінансові тощо) з метою створення сукупного суспільного продукту
конкретної території та повноцінного життєвого середовища для сучасного і
майбутніх поколінь» [2, с. 69].
Сьогодні ефективне вирішення цих завдань неможливе без здійснення
землеустрою, який виступає сукупним інструментом впровадження соціальних,
економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних
відносин та раціональну організацію території новостворених адміністративнотериторіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом
суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [3].
Більше того, його організаційно-інституціональна структура забезпечує
комплексний підхід щодо використання природно-ресурсного потенціалу
сільських територій через прогнозування, планування і організацію раціонального
використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях.
Тому, просторове планування об’єднаних територіальних громад повинно
базуватися на землевпорядному забезпеченні процесів децентралізації влади,
формуванні нової системи адміністративно-територіального поділу та
реформуванні місцевого самоврядування.
У зв’язку з цим, сьогодні особливої актуальності набуває питає розроблення
документації із землеустрою щодо встановлення меж новостворених громад як
першооснови визначення повноважень органів місцевого самоврядування, а
також схем землеустрою на вказані території як основи для подальшого
складання проектів землеустрою щодо формування масивів земель
сільськогосподарського призначення.
Виходячи з цього сучасна схема землеустрою об’єднаної територіальної
громади повинна відображати:
існуюче використання земель з встановленням земельних ділянок, що
використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
обмеження у використанні земель, межі режимоутворюючих об’єктів,
зони обмеженого землекористування;
заплановані заходи щодо раціонального використання та охорони
земель, з виділенням земельних масивів, що підлягають рекультивації,
консервації, осушенню чи меліорації;
перспективне використання земель, що передбачає реалізацію в
майбутньому запланованих землевпорядних заходів спрямованих на визначення
потенційно привабливих територій для інвесторів та ведення бізнесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВУ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ АТО/ООС
Анотація. У статті розглянуто механізми формування та прояву адиктивної поведінки в
учасників АТО/ООС, проаналізовано схильність до діяльності щодо подолання напруги
посттравматичного синдрому, розглянуто психічний та біологічний процеси прояву адикцій,
зроблено аналіз формування етапів адиктивної поведінки у учасників АТО/ООС.
Ключові слова: учасники бойових дій, адикція, адиктивна поведінка, посттравматичний
стресовий розлад, етапи формування адиктивної поведінки, система комплексної реабілітації.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення впливають на психіку кожної
небайдужої, розсудливої людини. Змінюється не лише психоемоційний стан, що
проявляється у агресивності, роздратованості, конфліктності. Найнебезпечніше,
коли відбувається духовна та моральна кризи, зокрема, перелом життєвих
цінностей, знецінення минулого і присутність наслідків, серед яких —
загострення хвороб, підвищення рівня травматизму, підвищена пильність та
чутливість, яка може бути недоцільною в нових мирних умовах. Особливо сильно
це проявляється у військовослужбовців, що перебували в зоні АТО/ООС, адже
події, які вони пережили, не залишаються безслідними, вони травмують їхню
психіку і призводять до ряду негативних наслідків [2]. Проявляються зрушення у
вигляді частих конфліктів з оточуючими, формується адиктивна поведінка,
загальною рисою якої є відхилення від реальності. Проте найчастіше ці наслідки
проявляються у втраті сенсу життя, відчутті нереальності нормального існування,
виникненні відчуття наближення катастрофічних змін в житті, в неадекватному
зниженні або завищенні самооцінки, у втраті почуття самоідентичності, у відчутті
відчуження від самого себе, своїх близьких родичів і свого минулого, в підвищеній
дратівливості, запальності і агресивності в поведінці, в замкнутості. Тобто маємо
справу з протиріччям, якого людина набуває, порівнявши підсвідомо планку
правди в різних умовах.
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Мета статті – визначити особливості формування та прояву адиктивної
поведінки у учасників бойових дій після перебування в зоні АТО/ООС. Намітити
шляхи подолання та профілактики даної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Поширеною серед учасників бойових дій стає
схильність знімати напругу «звичними» способами: палінням, переїданням або
навпаки ігноруванням їжі і, безперечно, вживанням алкоголю. Адиктивна
поведінка, як один із різновидів девіантної поведінки, що характеризується
непереборним бажанням переживати інтенсивні емоції за допомогою штучної
зміни свого психічного стану внаслідок вживання деяких речовин або постійної
фіксації уваги на певних видах діяльності, вимагає озвучення. Особливу увагу слід
приділити розвитку адиктивної поведінки серед військовослужбовців, так як серед
них особливо часто зустрічаються випадки алкогольної та нікотинової залежності.
В основі схильності особи до залежності лежать її індивідуально-психологічні
особливості: страх перед стійкими емоційними контактами, стереотипність
поведінки, залежність, тривожність [2] тощо. Дані особливості підсилюються
постійною відсутністю належної уваги з боку влади, соціальних та інших служб зі
сторони держави, покликаних стояти насторожі психологічної та фізичної
рівноваги своїх людей. Становлення адиктивної поведінки відрізняється широкою
індивідуальною своєрідністю, але в цілому можна виділити ряд закономірних
етапів особливостей прояву такої.
По-перше. Вихідною точкою розвитку адиктивної поведінки учасника
бойових дій є переживання інтенсивної гострої зміни психічного стану. В
основному це люди, які відслужили строкову службу раніше і мають навички
захисту та оборони. Ступінь їх переживання прямо залежить від часу перебування
та інтенсивності переживання у зоні проведення бойових дій у минулому [4].
По-друге. Етап, що характеризується формуванням певної систематичності
у прийомі засобів адикції. Встановлюється певна частота реалізації адиктивної
поведінки. Сукупність спадкових характеристик щодо прояву адиктивної
поведінки, плюс середовище виховання, навчання, рівень освіти якраз і
продиктують цю систематичність у прийомі засобів адикції.
У подальшому адиктивний ритм стає стереотипним, звичним типом
реагування, методом самозахисту при зустрічі з вимогами реального життя.
Мотивація штучної зміни свого психічного стану стає настільки інтенсивною, що
ставлення до проблем оточуючих людей, включаючи найбільш близьких, втрачає
будь-яке значення. По завершенню – домінування адиктивної поведінки
відбувається повне занурення в адиктивний процес, остаточне відчуження та
ізоляція від суспільства. Адиктивна поведінка руйнує і психіку, і біологічні
процеси [3].
При розгляді проблеми формування адиктивної поведінки виділяють три
функціональні рівні – фізіологічний, психологічний та соціальний процеси [3].
Звідси видно, що процес формування поведінки на цих трьох рівнях
забезпечується певними фізіологічними та психологічними механізмами, які
найтісніше звязані між собою, безпосередньо впливають один на одного та
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визначають інтегральну характеристику загального рівня функціонування всіх
систем організму [3].
При вивченні провідної ролі мотивації в організації адиктивної поведінки
людини психологи показують роль волі як психічного процесу в організації
адекватної поведінки. Так, Д.М. Узнадзе вважає, що джерелом поведінки є не
імпульс актуальної потреби, а наявність настанови на дію. За вольовими
настановами приховуються потреби людини, які лежать в основі ухвалення
рішення про дію, причому в його виробленні беруть участь уява та мислення. У.
Джеймс констатує, що в організації поведінки за наявності у свідомості кількох
ідей основну роль в ухваленні рішення про дію відіграє воля. Є.П. Ільїн говорить,
що вольове керівництво поведінкою включає два основних компоненти. З одного
боку – воля пов’язана з свідомою цілеспрямованістю людини, тобто з
мотивацією, з іншого-найбільш яскраво прояв волі спостерігається при подоланні
труднощів [5].
Дослідники вважають, що формування адиктивної поведінки залежить від
індивідуальних можливостей людини, у яких забезпечення пристосованих
процесів через механізми збудження й гальмування повинні змінюватись в таких
характеристиках, як сила, швидкість та розповсюдженість. Остання визначає
складність поведінки й пов’язана з низкою нервових центрів, які беруть участь в
організації поведінки та можливій варіативності вибору з низки ймовірних форм.
Наявність певного вибору завжди приводить до необхідності оцінки переваги, а
кінцевий вибір завжди залежить від переваги в домінуванні стереотипів поведінки
[2].
Загалом процес формування адиктивної поведінки є складним динамічним
процесом, який має розгорнути тимчасові характеристики, при системній
взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників відносять стан
навколишнього середовища, який у процесі сприйняття людиною може носити
стимулюючий характер. Дія зовнішнього середовища на організм людини
викликає у відповідь реакції, зміст яких залежить від внутрішніх чинників. До
внутрішніх чинників відносять характерологічні особливості, зміст моральних і
соціальних настанов, особливості функціонування мотиваційної і когнітивної
сфер, особливості протікання емоційно-вольових процесів та інше.
Аналіз теоретичних аспектів процесу формування поведінки дає підставу
виділити в цьому складному явищі такі підсистеми, як пошук і переробка
інформації, емоційне реагування, мотиваційна діяльність. Отже, формування
поведінки має такі основні етапи:
-оцінка наявної ситуації та формування на її основі мети;
-програмування дій, направлених на досягнення мети;
-ухвалення рішення;
-реалізація програми дій.
Проходження кожного етапу супроводжується системною взаємодією
структурно-функціональних компонентів (мотиваційних, когнітивних, емоційновольових, комунікативних тощо) і супроводжується подоланням внутрішніх
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конфліктів та зовнішніх перешкод. Безпосередня реалізація програми діяльності
на практиці буде відображена в поведінці людини [7].
Висновки та перспективи: Отже, природа формування адиктивної поведінки
індивіда з фізіологічної точки зору виглядає саме такою. Викладене вище свідчить
про те, що при розробці заходів профілактики адиктивної поведінки учасників
бойових дій АТО/ООС доцільно враховувати психологічний механізм формування
посттравматичного синдрому, що дасть змогу сформувати негативне ставлення до
адикцій. А раціонально організована профілактична діяльність з боку відповідних
соціально спрямованих служб дозволить збудувати в учасників АТО/ООС
внутрішні регулятивні настанови, які в цілому забезпечать відсутність у них
адиктивної поведінки в соціумі.
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Особенности формирования и проявления аддиктивного поведения у участников боевых действий после пребывания в зоне АТО/ООС.
Аннотация. В статье рассмотрено механизмы формирования та проявления аддиктивного
поведения участников АТО, проанализировано особенности деятельности в рамках посттравматического синдрома, рассмотрено психический и биологический процессы протекания и проявления аддикций, сделан анализ формирования этапов аддиктивного поведения участников АТО.
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I.A. Bilosevych,
Features of the formation and manifestation of addictive behavior among combatants after being in the ATO/JFO zone.
Summary. In the article reviewed mechanisms of formation and manifestation of addictive behavior in participatory ATO are considered, propensities are analyzed the tendency to activity to work
to overcome stress of posttraumatic syndrome, reviewed the psychic and biological processes of the
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manifestation of addicts are considered, an analysis of formation of stages of addictive behavior in
ATO/JFO participants has been made.
Keywords: participants of combat actions, addiction, addictive behavior, post-traumatic stress
disorder, stages of formation of addictive behavior, system of complex rehabilitation.
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РЕАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Сучасна інформаційна епоха вносить якісні корективи в усталені за
індустріальної доби принципи організації життєдіяльності, а, отже, і трансформує
соціальне спілкування. Крім традиційного реального соціального спілкування
з’являється абсолютно нове – віртуальне соціальне спілкування. Відкритість,
необмеженість у часі і просторі, безперервний розвиток та різноманіття
технологічних операцій, фоновість процесів взаємодії та колективне залучення до
інформаційного простору – усе це ознаки, які набуло сучасне Інтернетспілкування, особливо популярне серед юнацтва ХХІ сторіччя. Майстерне
володіння старшокласниками віртуальним соціальним спілкуванням призводить
до нових видів інформаційних залежностей, форм маніпулювання через
відсутність досвіду реального соціального спілкування молодь обмежує власні
можливості в самореалізації, а через це і реформування суспільства.
Особливості інформаційного суспільства та специфічні трансформації у
процесі соціалізації серед юні та молоді висвітлені в працях Білик О.,
Максимовської Н., Малєєвої Н., Рижанової А. Кіберсоціалізація, як частина
медіа-соціалізації в глобальному інформаційному просторі, досліджується в
працях Прохоренко Є, Тадаєвої А., Федорець М. Поряд із цим, своєрідність
комунікації, зокрема комунікативні Інтернет-практики, представлені у
Городенко Л., Медведєвої В., Посохової В. Проте, питанню важливості реального
безпосереднього спілкування у юнацькому віці в часи масової комп’ютеризації та
поширення впливу мережевої соціальної комунікації в соціальній педагогіці
приділено не достатньо уваги.
Перетворення сучасного світу, які відбуваються з появою нових медіа як
засобу інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), вплинули на розвиток
нового напряму соціалізації – медіа-соціалізації та її похідної кіберсоціалізації. В
контексті цих видозмін, науковці різних галузей розглядають поняття
кіберспілкування, як нову форму електронної комунікації в Інтернеті, з
використанням ІКТ сучасності: комп’ютер, телефон, планшет та різноманітні
ґаджети з полегшеним доступом до Всесвітнього павутиння. Соціальні мережі, як
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невід’ємна складова Інтернет-простору та повсякденного життя усіх верств
населення, стали вільною платформою для обміну інформацією та передачі даних.
Зміст та види діяльності в Інтернеті зумовлені основними суб’єктивними
потребами користувачів. Так для юні характерні комунікативні Інтернетпрактики, які є видом соціальної взаємодії, що відтворюють процес передачі
інформації та комунікації завдяки новітнім інформаційним ресурсам. Подібні
практики лежать в основі мережевих спільнот, які утворюють юнаки та дівчата в
якості користувачів, а також контент (зміст, наповнення Інтернет-платформ), в
якому вони вільно пересуваються та обмінюються інформацією. В цілому, ідея
віртуальних соціальних мереж полягає у забезпеченні максимального прояву
соціальності суб’єктів (в даному випадку, суб’єктів мережевої комунікації) не
тільки на регіональному рівні, а й у глобальному просторі, не зважаючи на
соціокультурні відмінності, географічне розташування, етнічну приналежність
тощо, при цьому мати змогу зберегти свою власну індивідуальність задля
самоідентифікації та самоствердження на шляху до досягнення своєї найвищої
мети. Проте, слід зауважити, що різноманітні вікові категорії населення розбіжно
сприймають соціальні мережі та відмінно використовують їх у своєму житті.
Дорослі, зрілі люди зазвичай використовують соціальні мережі як доповнення до
звичних механізмів комунікації та інтеракції: спілкування з далекими родичами,
підтримання зв’язків з однокласниками чи колегами по роботі, листування з
бізнес-партнерами тощо. На противагу цьому, молода генерація, яка змалечку
вільно володіє різноманітними новітніми технологічними засобами, не здобуває
елементарних навичок безпосередньої взаємодії з іншими людьми (однолітки,
дорослі, люди похилого віку, інваліди) та переходить у формальне безлике
анонімне спілкування, яке сповнене обмеженістю символів та скупістю емоцій. За
відсутності безпосереднього спілкування з різними людьми, обмеженістю кола
інтересів, яке формується у відповідності до підписок та налаштованих
користувачем каналів, старшокласники втрачають можливість повноцінно
сприймати, аналізувати та осмислювати інформацію про навколишню дійсність
(не тільки на індивідуальному рівні, але й на суспільному і глобальному).
Крім цього, власники популярних соціальних Інтернет-мереж з метою
підвищення економічної ефективності «захоплюють» користувачів впроваджуючи
нові яскраві модулі, спрошуючи дизайн, додаючи нові функції, цікаві молодому
поколінню, намагаючись його утримати в своєму контенті. Як приклад, Фейсбук
(Facebook) на сьогодні розглядає можливість впровадження проекту по сплаті
винагороди користувачам за перегляд реклами. Ця ідея спонукає юнь шукати
шляхи соціально-професійної самореалізації, побудовані на розважальнонеобтяжувальному контенті без зобов’язань та відповідальності та отриманням
фінансової винагороди без зусиль у кінцевому рахунку. Однак, слід зауважити, що
внаслідок цього молодь буде втягнута в павутиння складної маркетингової
системи, яка буде штучно формувати пропозиції ринку не враховуючи реальний
попит цих споживачів.
Позбавлення вибору та прояву власної індивідуальності в соціальному
просторі, пастка у вигляді «інформаційного пузиря» (filter bubble), який
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формується завдяки внутрішній технологізації Інтернет-платформ, вирвана з
контексту інформація, обмеженість каналів сприйняття та реального права
вибору – все це ті реалії, з якими стикається сучасна молодь інформаційної доби.
Можливість сприймати інформацію, використовуючи всі органи почуттів
(вловлювати інтонації, міміку, жести, реакції голосу та повне смислове
навантаження); мати змогу виявляти толерантність до особливих людей,
проявляючи свою емпатію через реальне соціальне спілкування з реальними
людьми є запорукою повноцінного соціально-емоційного розвитку молодої
генерації та подальшої їх самореалізації у реальному соціумі.
Саме тому, вважаємо доцільним подальше вивчення впливу Інтернету на
різні аспекти життя сучасного юнацтва, з метою розробки соціально-педагогічних
технологій задля усвідомлення значущості реального соціального спілкування,
живої безпосередньої взаємодії, розвитку їхньої соціальності та прояву
індивідуальності в справжньому демократичному суспільстві з реальним правом
вибору, а не існування у віртуальній матриці з прописаними ходами.
Л.І. Штангрет,
студентка Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
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ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ: ФОРМИ ПРОЯВУ ТА СТРУКТУРА ЯВИЩА
Нині українське суспільство постійно потерпає від поширення соціальних
проблем, які потребують втручання та професійної роботи. Шкільний булінг не є
виключенням, оскільки це явище з кожним роком набирає значних обсягів.
Тривогу викликає той факт, що різні форми шкільного булінгу, як
безпосередні (бійки, фізичне насилля), так і непрямі (образи, насмішки, в тому
числі й нецензурні), сприймаються дітьми як цілком допустимі, що в свою чергу
збільшує кількість жертв цього явища.
Дослідженню явища булінгу присвячені праці вітчизняних і зарубіжних
вчених: Л. Лушпай, І. Бердишева, О. Барліта, Т. Алексеєнко, А. Губко, І.
Сидорук, А. Король, Д. Лейн, І. Кон, Т. Фалд та ін. Розвиток та поширення,
соціальну природу, рольову структуру та форми аналізували такі вчені як: О.
Кормило, А. Жеброва, Л. Лушпай, д. Ольвеус, С. Стельмах та ін.
Вважаємо доцільним здійснити аналіз форм та структури шкільного булінгу
– явища, яке варто знати для подальшої превенції його виникнення та поширення
в українських навчальних закладах.
Дослідник С. Стельмах визначає дві основні форми булінгу: фізичну та
соціальну. Ознаками фізичного булінгу автор вважає стусани, побиття,
штовхання. Соціальний булінг вчений пов’язує зі створенням напруженої
атмосфери для навчання з метою формування зверхнього ставлення групи, навіть
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вчителів чи персоналу школи, до аутсайдера, жертви, найчастіше, фізично
слабкішої дитини або з бідної чи неблагополучної родини.
Булінг цього виду об'єднує форми непрямої фізичної та вербальної агресії, а
саме: бойкот, ігнорування успішної підготовки до занять зі сторони вчителів,
ворожа міміка чи жестикуляція, образливі прізвиська (англ. name-calling);
насміхання над виглядом, видом діяльності, поведінкою дітей, які вирізняються
серед однолітків (англ. joking, teasing); погрози, приниження; примус до
«служіння» сильному – нести портфель, бути на підхваті, чергувати тощо (англ.
put-downs) [2, c. 432]
Також до форм булінгу дослідник окремо виділяє: відбирання грошей та
речей; змушування до певних негативних дій; дії сексуального характеру;
кібербулінг (переслідування здійснюється за допомогою мобільного телефону,
Інтернету).
Дослідниця Л. Герасименко визначає схожі, але дещо в іншій інтерпретації
форми шкільного булінгу: фізичний шкільний; сексуальний булінг є підвидом
фізичного та психологічний шкільний булінг. До цієї форми булінгу можна
віднести: вербальний булінг; образливі жести або дії; залякування; ізоляція;
вимагання; пошкодження та інші дії з майном; шкільний кібербулінг [1].
Як соціально-психологічне явище – булінг здійснює вплив на всіх учасників
групи чи класу дітей, де він виникає. Зокрема заслуговує уваги соціальна
структура булінгу Д. Ольвеуса, яку інтерпретував дослідник С. Стельмах. На
нашу думку, саме вона найбільш повно розкриває структуру цього явища.
Відповідно до неї, він виділяє такі ролі учасників шкільного булінгу: учень, який є
жертвою булінгу; учні, які здійснюють насилля, ініціюють та відіграють лідерські
ролі у процесі булінгу – «булери» або переслідувачі, агресори; наслідувачі –
учні, які позитивно ставляться до знущань над іншими і приймають активну участь
у цьому, але зазвичай не є ініціаторами та не відіграють головної ролі; пасивні
«булери» – учні, які відкрито підтримують булінг, наприклад шляхом сміху чи
привертання уваги до ситуації, проте не втручаються в неї; потенційні «булери» –
учні, яким подобаються знущання, але вони не виявляють цього ззовні;
«спостерігачі» – учні, які ні не беруть участі у булінгу, і можуть вважати, що це
не їхня справа, тобто виявляють байдуже ставлення до ситуації; «потенційні
захисники» – ці учні негативно ставляться до насилля і вважають, що повинні
допомогти жертві, проте нічого не роблять; «захисники» – учні, які виявляють
негативне ставлення до явища, вони захищають жертву або намагаються їй
допомогти [2].
Таким чином можна сказати, що явище шкільного булінгу є довготривалим
(повторюваним) фізичним чи психологічним насильством з боку індивіда чи групи,
які мають певні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) стосовно
індивіда, і що відбувається переважно в організованих колективах з певною
особистою метою (наприклад, бажання заслужити авторитет у бажаних осіб).
Узагальнюючи розглянуті структури булінгу, ми виділяємо 3 головні ролі
учасників цього явища: агресори, спостерігачі та особи, які страждають від прямої
агресії. Варто відзначити, що шкільний булінг можна вважати соціальним
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феноменом, який має ряд своїх унікальних особливостей (причини, форми,
прояви) та залежить від багатьох здійснюючих на нього вагомий вплив суспільних
детермінант, таких як інститут сім’ї, шкільне середовище, особистісна природа
кожного індивіда та його функціонування в соціумі.
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Постановка проблеми. Географічне положення України надзвичайно
сприятливе для розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Лікувальнооздоровчий туризм на сьогодні є невід'ємною, хоча й досить специфічною
складовою туристичної індустрії. Його особливість полягає передусім у
переважанні порівняно з іншими видами туристичного обслуговування медичних
послуг, які базуються на використанні природних ресурсів. Це обумовлює
реалізацію лікувально-профілактичної, реабілітаційної, превентивно –
валеологічної функцій лікувального туризму. Багатофункціональність сучасних
курортів великою мірою визначає стрімке зростання їх популярності, а звідси - й
частки лікувального туризму в формуванні туристичних потоків та у валютних
надходженнях.
Стан дослідження. Основні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого
туризму у країнах Євросоюзу та України знайшли відображення у роботах
вітчизняних науковців Богатюк І.Г., Влащенко Н.М., Гавран В.Я., Мальської
М.П., Казачковської Г.В., Довбенко О.М. та інших.
Виклад основного матеріалу. Лікувально-оздоровчий туризм пов'язаний з
експлуатацією природних лікувальних ресурсів та проведенням лікувального
процесу, тому потребує розробки та впровадження в життя особливих принципів
організації.
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Методи санаторного лікування вивчаються інститутами курортології та
центрами медичної реабілітації і фізіотерапії. Питаннями виявлення, експлуатації
та охорони природних лікувальних ресурсів займаються спеціалізовані
гідрогеологічні організації. Територіальне планування курортних зон,
проектування санаторно-курортних об'єктів здійснюють проектні інститути, які
займаються проблемами рекреаційної архітектури.
Туристично-рекреаційна галузь характеризується відносною самостійністю,
тому її формування та розвиток, визначають умови і чинники, що впливають на
вирішення актуальних організаційно-управлінських проблем ефективного
туристично-рекреаційного обслуговування шляхом використання наявних
ресурсів і створення якісного пакету лікувально-оздоровчих послуг в умовах
функціонування цілісного санаторно-курортного комплексу [1].
Туристично-рекреаційні комплекси – це складні інституційні соціальноекономічні та матеріальні утворення, основним системоутворюючим чинником
яких є забезпечення людської життєдіяльності за рахунок здійснення
профілактики, лікування, оздоровлення, відпочинку, рекреації і результатом чого
є створення і споживання специфічного туристично-рекреаційного продукту як
вихідної основи формування і реалізації високоякісного пакету лікувальнооздоровчих послуг в умовах функціонування цілісного санаторно-курортного
комплексу. При створенні та розвитку таких комплексів доцільно
використовувати досвід Dubai Health Care City (містечко з охорони здоров’я
Дубаї, ОАЄ), де функціонують виключно компанії з надання рекреаційних та
медичних послуг, відбувся значний науково-технічний розвиток даної країни в
напрямку туризму та медицини.
Для впровадження такого досвіду потрібно здійснити типологізацію
рекреаційних регіонів, визначити основні чинники формування територіальних
туристично-рекреаційних утворень та відповідним чином, охарактеризувати їх на
основі попередньо виділених просторово-часових, територіальних та
організаційно-господарських ознак і на практичному матеріалі проаналізувати
чинну структуру санаторно-курортних комплексів.
Сучасний етап розвитку туристично-рекреаційних комплексів в Україні
характеризується певною невідповідністю між платоспроможним попитом на
туристично-рекреаційні послуги та пропозицією, яка визначається рекреаційною
місткістю діючих оздоровниць, що призводить до дестабілізації показників
заповнюваності ліжкового фонду санаторно-курортних установ, якості і рівня
ефективності їх рекреаційної діяльності.
Санаторно-курортна діяльність у нашій державі регулюється Законом
України «Про курорти», чинною нормативно-правовою базою, яка регламентує її
функціонування, раціональне і економне використання природних лікувальних
ресурсів та їх охорону, декларуючи доступність лікування для громадян усіх
вікових груп, інвалідів, ветеранів війни та праці та ін. За думкою А.Ю. Порфієнко
з співавторами (2018) нашій країні не вистачає єдиного державного органа, який
би повністю контролював ринок лікувально-оздоровчих послуг, а не якісь його
окремі частини [3].
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Медичний профіль (спеціалізацію) курортів визначають з урахуванням
властивостей природних лікувальних ресурсів. За цим критерієм їх поділяють на
курорти загального призначення і спеціалізовані курорти для лікування
конкретних захворювань.
Підставою для прийняття рішення про оголошення природної території
курортною є наявність на ній природних лікувальних ресурсів, необхідної
інфраструктури для їх експлуатації та лікування людей. Для розвитку санаторнокурортного бізнесу в Україні потрібно вирішення низки таких проблем, як:
розвиток застарілої системи управління рекреаційною сферою, невідповідність
нормативно-правової бази вимогам ринкової економіки; відсутність повної
інвентаризації всіх санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, туристичних баз
та інших рекреаційних об’єктів на території конкретного регіону; відставання
рівня розвитку рекреаційної інфраструктури від світових та європейських
стандартів санаторно-курортного обслуговування; обмеженість асортименту
туристично-рекреаційних послуг і недостатня якість додаткових послуг [2].
Вирішити вищезазначені проблеми можна тільки за умови наявності
висококваліфікованих фахівців з менеджменту та організації санаторнокурортного обслуговування та фахівців з оздоровчого туризму. В сучасних умовах
недосконалою є система підготовки спеціалізованих кадрів, відсутність, як у
управлінського, так в обслуговуючого персоналу вмінь і навичок ринкового
рекреаційно-туристичного господарювання. Крім того, недостатньо поширеною є
практика страхування рекреантів, невідповідним є співвідношення показника
„ціна/якість” на послуги в окремих санаторно-курортних закладах. Неналежним є
рівень та ефективність використання наявної матеріально - технічної бази та
природних рекреаційних ресурсів, має місце масове перепрофілювання
санаторно-оздоровчих закладів, баз відпочинку, зокрема, дитячих.
Однією з важливих концептуальних засад розвитку управління сучасними
рекреаційними комплексами є нецільове та неадекватне використання земель
рекреаційного призначення, оскільки недотримання екологічних стандартів щодо
рекреаційних територій та рекреаційних ресурсів. Існує негайна потреба у
формуванні стратегії екологічно збалансованого розвитку рекреаційних
територій, збереження і відновлення рекреаційних ресурсів.
Розвиток
сучасних
туристично-рекреаційних
комплексів
також
характеризується суттєвою залежністю між рівнем завантаження санаторнокурортних закладів та величиною соціального страхування, відсутністю
використання сучасних засобів маркетингового просування лікувальнооздоровчого продукту на ринку туристично-рекреаційних послуг, недостатнім
рівнем відпочинкової інфраструктури соціально-економічного розвитку
рекреаційних центрів.
Висновки. Для вирішення проблем та усунення негативних тенденцій в
розвитку лікувально-оздоровчого туризму та сучасних територіальних санаторнокурортних комплексів доцільно провести комплексне дослідження запасів
лікувально-оздоровчих ресурсів, з метою подальшого їх включення до державного
кадастру природних лікувальних ресурсів України.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ
Анотація. У статті представлені сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії;
досліджуються такі сучасні і популярні методи приготування їжі та види обладнання, як: хоспер,
cook-in технологія і Stefan-гриль, термоміксинг, вакуумне маринування CookVak, Sous-vide,
сублімаційна сушка, PacoJetting, діп-фрізинг та аромадистиляція.
Ключові слова. ресторанне господарство, інноваційні технології, устаткування,
конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Одним з таких секторів ринку послуг, що найбільш
стрімко розвиваються, є ресторанний бізнес, випереджаючи в динаміці свого
зростання багато галузей народного господарства. Разом з цим, це один з
найбільш ризикових видів бізнесу: 50% нових ресторанів розоряються на
першому році свого існування, за два роки – 65% і лише один ресторан з десяти
доживає до 5 років. Тому в таких жорстких умовах господарювання підприємствам
ресторанного господарства необхідно впроваджувати нові підходи до залучення
споживачів та підвищення прибутку. Нові концепції і тренди в ресторанному
бізнесі допоможуть залучити нових гостей, підвищити їх лояльність, збільшити
середній чек на клієнта, а також залишитися на плаву і досягти успіх.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження інноваційних
технологій в ресторанній індустрії висвітлюються в працях Г. П’ятницької,
Н. Григоренко, О. Давидової, Н. Полстяна, Л. Яцун, О. Борисової, В. Архіпова,
О. Борисової, О. Григоренко, І. Корецької, Т. Литвиненко, Т. Мостенської,
В. Ростовського, Г. Сімахіної, О. Шалевої, Н. Прилепи та ін.
Науковцями розв’язано багато проблем теоретичного та практичного
характеру, але постійні зміни зовнішнього середовища, позитивні та негативні
тенденції розвитку ресторанного господарства протягом останніх п’яти років
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вимагають подальших системних досліджень, а саме комплексного дослідження
інновацій, що впливають на підвищення конкурентоспроможності в діяльності
національних підприємств ресторанного господарства.
Мета статті: вказати сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії,
виділивши їх переваги; дослідити такі новітні технології та обладнання, як: хоспер,
Cook-in технологія та Stefan-гриль, термоміксинг, вакуумне маринування
CookVak, Sous-vide, сублімаційна сушка, PacoJetting, діп-фрізинг та
аромадистиляція.
Виклад основного матеріалу. Основною метою інноваційної діяльності в
сфері ресторанної індустрії є забезпечення зростання технологічного рівня та
конкурентоспроможності підприємств. Тому інноваційна політика в сфері
ресторанного господарства повинна бути спрямована на підвищення ефективності
використання науково-технічного потенціалу підприємств, оновлення існуючих і
створення нових технологій в ресторанній індустрії з урахуванням світового
досвіду, активізацію процесів комерціалізації наукових розробок та інше.
Так, сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії можна розділити на
такі групи:
- устаткування, яке удосконалює процес виготовлення їжі;
- інформаційні технології;
- технології, які надають закладу унікальності та привабливості.
До першої групи входять такі інноваційні технології, як: «Cookvak», «Sousvide», «Cook-in», «Термоміксинг», «Хоспер», «Пакоджет» та інші. Дане
інноваційне устаткування дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпечити
дотримання технології приготування їжі, знизити витрати пов’язані з контролем
технологічного процесу, а також, знизити витрати виробництва за рахунок
зниження матеріаломісткості та енергоємності, забезпечити безперервність
роботи обладнання (тобто сучасне обладнання може працювати безперервно в
кілька змін), забезпечити зниження тимчасових витрат на приготування продукції
тощо.
До другої групи належать: автоматизовані системи управління
підприємством, Fidello F&B, мережа Інтернет («web-сайти закладів», «мобільний
маркетинг», «мобільний додаток»), програмне забезпечення текстової аналітики
спрямованої на відгуки клієнтів, програмне забезпечення цифрової робочої сили
та аналізу енергії, економія часу та грошей за допомогою POS-програм та інші.
Впровадження інформаційних технологій в закладі дозволяє скоротити час на
більшість рутинних робіт в ресторані. Це дозволяє закладу не тільки надати повну
інформацію про заклад дистанційно, проводити он-лайн анкетування, а й
збільшення кількості замовлень на доставку та бронювання столиків, для бенкету.
Автоматизовані системи управління та різноманітне програмне забезпечення
дозволяє здійснювати ефективне управління підприємством, допомагає
удосконалювати процес обслуговування та виробництва, скорочувати витрати та
інше.
До третьої групи інноваційних технологій належать: екран-планшет на
столах, сенсорний дисплей, QR-код, електронне меню, LED-технологія
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оповіщення, харчові 3D принтери, сенсорні виробники їжі, використання
тривимірних проекцій і відео-меппінга для демонстрації приготування страв тощо.
Дані технології дозволяють привабити сучасних споживачів до закладу. Виділити
підприємство
серед
конкурентів
та
забезпечити
його
високу
конкурентоспроможність.
Дослідимо інноваційні технології першої групи.
Хоспер – це теплове обладнання, що дозволяє одночасно поєднувати функції
мангала та печі. Хоспер – це потужна іспанська піч, оснащена датчиком
температури, повітроводом, заслінкою, чавунним колосником, на який засипають
деревне вугілля, та стальними решітками, виготовленими методом пресування.
Датчик сприяє зручній роботі та допомагає дотримуватися необхідного
температурного режиму. Заслінкою можна збільшити або зменшити температуру.
На решітці смажаться напівфабрикати. Особливість хоспера полягає в тому, що
напівфабрикати готуються швидше, ніж на звичайному мангалі. Однією з
головних переваг є висока температура (500 °С) у середині печі, тепло рівномірно
розподіляється та підтримується протягом тривалого часу. У результаті дії високої
температури всередині м’яса зберігається природний сік, а оскільки м’ясо
смажиться на відкритому вогні, воно запікається та карамелізується ззовні.
Технологія Cook-in – приготування їжі з середини за допомогою пристрою
Stephan-гриль. Температура обробки продукту зсередини може досягати 650°С
без впливу на продукт відкритим вогнем. М’ясо смажиться до золотистої скоринки
зсередини, а ззовні зберігає свій ніжний рожевий колір і соковитість; у процесі
приготування зовнішні шари м’яса готуються за рахунок інтенсивного обдування
гарячим повітрям за допомогою сопла, що постачається в комплекті до грилю.
Стефан-гриль також призначений для приготування продуктів «із димком» із
використанням обпалювача. Це дозволяє надати продукту запах і аромат страви,
приготовленої на відкритому вогні за допомогою вугілля.
Технологія Thermomix (термоміксинг) – це змішання і подрібнення
компонентів тієї чи іншої страви за постійного нагрівання. Тобто фактично
термоміксер – це міні-котел для приготування їжі з функцією перемішування.
Унікальність сучасних приладів полягає в тому, що конструкція ножів
термоміксера дозволяє обробляти як заморожені продукти, так і продукти з
ніжною текстурою, такі як червоні породи риб або відварені спагеті. Чаша
термоміксера нагрівається до +120 °С, що дозволяє топити масло, жир, шоколад,
карамель, а також готувати соуси, муси, пасти, помадки. Для продуктів з овочів та
фруктів надзвичайно важлива швидкість обробки продукту. Вплив високими
температурами необхідний для мінімізації мікробіологічного фону, розчинення
цукрів, гомогенізації маси. Чим менше при цьому час впливу високих температур
на овочі чи фрукти, тим меншою мірою відбувається втрата вітамінної гами
продукту. Важлива особливість термоміксера – автоматичне зважування
продукту в чаші. Це дає можливість унесення продуктів відповідно до рецептури
безпосередньо в чашу. Це досить зручно під час приготування концентратів для
крем-супів, багатокомпонентних соусів, мусів тощо.
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Вакуумне маринування CookVak – компактний блок для обробки і
просочування харчової продукції у вакуумі, що дає можливість отримати
надзвичайні поєднання смаків та прискорити процес маринування.
Технологія Sous-vide – приготування їжі у вакуумному пакеті за
температури не вище ніж 70°C. Цей метод допомагає зберегти смаки й аромати
всередині продукту та зберегти форму. Продукти виготовлені методом sous-vide
захищені вакуумом від зовнішніх забруднень, хворобливих мікроорганізмів, здатні
тривалий час зберігатися за температури від 0 до +3°С.
Сублімаційна сушка – це спеціальний вид консервації, при якому продукт
спочатку заморожують за дуже низьких температур і потім сушать у щадному
режимі, що дозволяє видаляти воду до рівня, при якому мікробіологічна активність
бактерій мінімальна. Напівфабрикати, виготовлені таким способом,
використовують у молекулярній кухні.
PacoJetting або льодоміксинг – це технологія подрібнення продуктів до
однорідної маси без відтавання. Це дозволяє готувати кремові текстури без
застосування зв’язувальної речовини.
Діп-фрізинг – технологія швидкого охолодження продуктів. Таким чином, 5
кг продукту може бути охолоджено до -250 – -30 ̊C за 60 хв.
Аромадистиляція – новий напрямок у арома-кухні, метою якого є дистиляція
рідких, пастоподібних і твердих речовин для виготовлення їх екстрактів.
Висновки. Отже, існують безліч інноваційних технологій в ресторанній
індустрії. Висока конкуренція на ринку зумовлює рестораторів постійно
удосконалювати свої заклади, і тому інновації в ресторанній індустрії значно
впливають на розвиток даного ринку. Вони дозволяють забезпечити високу
конкурентоспроможність закладу, шляхом скорочення витрат на виробництво,
оптимізації управління, поінформованістю споживачів про заклад та його
особливості, привернення уваги та зацікавленості споживачів до закладу тощо.
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УМОВИ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СМАРТ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ
В економічно і технологічно розвинених країнах світу digital і smart технології
давно супроводжують людей вдома, на роботі і взагалі по життю. Передова
аналітика даних – BigData, AL, IoT – перетворюють побут, бізнес, економіку,
промислові процеси.
Саме визначення смарт технології має декілька значень:
-сучасні технології;
- інформаційні технології;
- міждисциплінарність наукових розробок;
- люди з відповідною свідомістю, розумовими здібностями та поведінкою;
- організація ефективної взаємодії людей та технологій, котра призводить до
підвищення ступеню безпеки та покращення якості життя (смарт-середовище та
смарт-взаємодія);
- ефективне вирішення існуючих проблем.
Виключення хоча б одної складової трансформує смарт-технологію в просто
технологію [1].
Функціонування сфери туризму супроводжується безперервним кругообігом
інформації̈, від розподілу й використання якої залежить конкурентоздатність всіх
елементів глобалізованого ринку. Потреби сучасних людей у відпочинку
включають в себе ряд елементів, які поєднуються способом досягнення цілей.
Таким способом у «розумного» туризму є smart-метод. Він включає в себе ряд
елементів таких, як Інтернет речей (IoT), нейронний маркетинг та інші, які
утворюють цілісну комунікаційну систему взаємовідносин. Відповідно смарттехнології сприяють здатності захоплювати і аналізувати величезну кількість
даних і встановлювати зв’язок між ними має значний потенціал для підвищення
ефективності основних світових фондів. Інтернет речей також допомагає
компаніям оптимізувати свої операції способами, які раніше не були доступні:
швидко, якісно, надійно. Бізнес моделі, створювані за допомогою шифрування
даних, дозволяють перебудовувати і перетворювати такі галузі, як роздрібна
торгівля, транспорт, фінанси, виробництво. Куди більш глобальний вплив
технологія надає на зростання транскордонних потоків даних – потоки
інформації, пошуків, зв’язку, відео, транзакцій і внутрішньо корпоративного
трафіку продовжують рости з кожним роком. У цих потоках даних задіяні товари,
послуги, фінанси людей – практично кожен тип транзакції тепер має цифрову
складову, відповідно в тому числі і туризм, який належить до сфери послуг. За
статистикою, в даний час близько 15% світової торгівлі товарами здійснюється
через міжнародні електронні платформи у вигляді інтернет-магазинів і сервісів. В
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цілому, близько 50% продаваних у світі послуг вже «онлайн» [2]. Відповідно,
глобалізується і ринок праці.
Концепція Інтернету речей (Internet of Things) не є новою і вперше її було
сформулювало у 1999 році засновником дослідницької групи Auto-ID при
Массачусетському технологічному інституті Кевіном Ештоном на презентації для
керівництва Procter&Gamble. У презентації розповідалося про те, як всеосяжне
впровадження радіочастотних міток (у т. ч. QR-кодів) зможе видозмінити систему
управління логістичними ланцюгами в корпорації (які наразі користуються
значним попитом серед розробників туристичних додатків). За прогнозами
аналітиків у найближчі роки очікується значне зростання популярності Інтернету
речей. Так, за прогнозами Gartner, до 2020 року кількість підключених до
всесвітньої мережі пристроїв становитиме понад 26 мільярдів, а доходи від
продажу устаткування, програмного забезпечення та послуг складатимуть 1,9
трлн. дол. США. Посилання на джерело Зважаючи на всі ці фактори
застосування Інтернету речей у туризмі сьогодні є інноваційною вимогою
сучасності. Невід’ємною складовою застосування Інтернету речей у туризмі є
цифрова смарт система обслуговування споживачі послуг [2].
Важливим елементом smart-туризму виступає нейронний маркетинг. Це
технологія, спрямована на стимулювання споживчого попиту, що використовує ті
закономірності роботи людської психіки, які, як правило, самим клієнтом
усвідомлюються, а часом навіть і не передбачаються їм у власній поведінці. Чим
вище повинен бути ефект, тим складніше буде комплекс нейромаркетингу [3].
Таким чином, використання smart-технологій, Інтернету речей, нейронного
маркетингу, програмних продуктів повної автоматизації всіх бізнес-процесів
туристичного підприємства сьогодні не просто питання лідерства і створення
конкурентних переваг, але і виживання на ринку послуг.
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ОБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Однією з відмінних, визначних ознак сучасного світового соціального
прогресу є зростання значимості інформації в суспільних відносинах.
Суспільні інформаційні відносини постійно розвиваються, особливо з
удосконаленням техніки та технологій збирання, обробки, зберігання та
передавання інформації. Зазначені процеси визначають сутність інформаційного
суспільства. Поряд із позитивними здобутками в інформаційному суспільстві
виникли соціальні проблеми криміногенного характеру, які потребують
вирішення.
Захист інформації від витоку технічними каналами забезпечують проектноархітектурними рішеннями, проведенням організаційних і технічних заходів, а
також виявленням портативних закладних пристроїв [1, 2].
Організаційні заходи – це спрямовані на захист інформації заходи,
проведення яких не потребує спеціально розроблених технічних засобів
Технічні заходи - це спрямовані на захист інформації заходи, проведення яких
передбачає використання спеціальних технічних засобів, а також реалізацію
технічних рішень.
Технічні заходи слугують для закриття каналів витоку інформації за рахунок
ослаблення рівня інформаційних сигналів або зменшення відношення сигнал
/завада у місцях можливого розміщення ТЗР або їх датчиків до рівнів, що
унеможливлюють виділення інформаційних сигналів засобами розвідки. Під час
проведення таких заходів використовують активні та пасивні методи.
Виявити закладні пристрої можна завдяки спеціальним обстеженням
(візуальний огляд без залучення технічних засобів) і спеціальним перевіркам (із
використанням технічних засобів) об'єктів ТЗПІ та виділених приміщень. Для
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виявлення закладних пристроїв використовують: 1) пасивні методи: установлення засобів і систем виявлення лазерного випромінювання
(підсвітлення скла на вікнах); - установлення стаціонарних детекторів
диктофонів; - розшук закладних пристроїв за допомогою індикаторів поля,
інтерсепторів, частотомірів, сканувальних приймачів та програмно-апаратних
комплексів контролю; - організація радіоконтролю (постійно або на час
проведення конфіденційних заходів) побічних електромагнітних випромінювань
ТЗПІ; 2) активні методи: - спеціальна перевірка виділених приміщень із
використанням нелінійних локаторів; - спеціальна перевірка виділених
приміщень, ТЗПІ та ДТЗІ з використанням рентгенівських комплексів.
Таким чином, безпека досягається комплексним застосуванням апаратних,
програмних і криптографічних методів, і засобів захисту, а також організаційних
заходів.
Бурхливий розвиток сучасних технологій і технічних засобів сприяє
постійному розширенню спектра можливих каналів витоку інформації, тому
дослідження каналів витоку стає все більше актуальним, і складним завданням.
На ефективність систем безпеки істотно впливають характеристики каналів
витоку інформації, тому створення систем ефективного захисту має відбуватися з
урахуванням особливостей реальних каналів. Цей висновок не є тривіальним, як
може здатися на перший погляд. Наприклад, сам факт наявності випромінювання
дисплея ще не говорить про витік інформації. Усе визначається конкретним
рівнем напруженості поля за межами зони безпеки й технічних можливостей
противника, тому остаточний висновок про витік інформації може зробити тільки
кваліфікований фахівець, що використовує спеціальні технічні засоби. З іншого
боку, особливості реальних каналів витоку інформації можуть бути успішно
використані й противником для забезпечення несанкціонованого доступу до
інформації, про що необхідно постійно пам’ятати. Так, знімання інформації з
акустичних каналів може бути здійснено через стекла вікон, будівельні,
сантехнічні, вентиляційні, теплотехнічні й газорозподільні конструкції, з
використанням для передачі сигналів радіо, радіотрансляційних, телефонних і
комп’ютерних комунікацій, антенних, і телевізійних розподільних мереж,
охоронно-пожежної й тривожної сигналізації, мереж електроживлення й
часофікації, гучномовного й диспетчерського зв’язку, ланцюгів заземлення тощо.
Випадковий пропуск хоча б одного можливого каналу витоку може звести до нуля
всі витрати й зробити систему захисту неефективної неефективною.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КІБЕРБЕЗПЕКА» ТА «КІБЕРЗАГРОЗА»
ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЇХ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ
Останні 30-40 років посиленого використання в різних сферах суспільного
життя комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, у тому числі інтернеттехнологій, поряд з великою кількістю послуг також принесли значну кількість
загроз. Реалізація цих загроз може завдати значної шкоди як на мікро-, так і на
макрорівні в рамках суверенних держав, а також у глобальному масштабі. Це
призвело до необхідності вирішення проблеми нейтралізації або мінімізації цієї
новоутвореної загрози. У той же час з'являється термін «кібербезпека».
Вважається, що цей термін вперше з'явився в середині 90-х років, коли уряд
США почав досліджувати цю проблематику. Відтоді було проведено багато
різноманітних міжнародних і національних форумів, конференцій і семінарів на
різних рівнях, було опубліковано багато наукових статей, присвячених широкому
колу питань, пов'язаних з кібербезпекою. Велика кількість країн прийняли або
розробляють стратегії кібербезпеки (США, Німеччина, Франція, Канада та
багато інших). У цих умовах є дуже важливим визначення термінології
«кібербезпека» [1].
Система кібербезпеки є єдиним державним правовим механізмом, і всі її
суб'єкти діють чітко в межах, встановлених законодавством. Однак, якщо не
поринути в теоретичні дискусії про взаємозв’язок між природним і позитивним
правом, то можна помітити, що ця система, в першу чергу, спрямована на
реалізацію національних інтересів [3].
У вузькому сенсі система кібербезпеки – це сукупність органічних суб'єктів,
які здійснюють свою діяльність у кіберпросторі з метою досягнення національних
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інтересів, об'єднаних спільними цілями. Але сьогодні не існує чіткої та послідовної
категоріальної та концептуальної системи кібербезпеки, оскільки:
• відсутні парадигматичні визначення ключових понять «кібербезпека»,
«кібернетична система безпеки»;
• структурні та генетичні відносини між ними та явища, які вони описують,
не визначені [3].
Кібербезпека може бути визначена як стан захисту кіберпростору держави в
цілому або окремих об'єктів його інфраструктури від ризику кібербезпеки третьої
сторони, що забезпечує їх сталий розвиток, а також своєчасне виявлення,
попередження та нейтралізацію реальних і потенційних викликів, кібернетичного
втручання і загроз людям, компаніям або національним інтересам. Така ситуація
досягається завдяки поєднанню активної оборонної та розвідувальної діяльності,
яка в процесі конфронтації інформації, зусиль окремих внутрішніх або
організованих кібернетичних груп розвивається навколо інформаційних ресурсів,
інформаційних та комунікаційних технологій, а також ІТ та телекомунікаційної
системи [5].
Основні проблеми, пов'язані із забезпеченням комп'ютерної безпеки через
такі причини:
• відсутність чіткого розуміння ролі і значення кібернетичного елемента в
системі забезпечення національної безпеки держави;
• визначення, термінологія, нормативна і правова невизначеність в сфері
кібербезпеки;
• залежність від стану програмного забезпечення та технічної продукції
виробництва;
• відсутність належної координації відповідних відомств і непослідовності в їх
зусиллях по створенню окремих компонентів системи кібербезпеки;
• відсутність методичного забезпечення та персоналу відповідних
структурних підрозділів [6].
Кожна країна окремо визначає галузі, які відносяться до кібербезпеки,
список об'єктів і суб'єктів її здійснення, на основі стратегічних цілей і завдань, що
стоять перед країною, в національному та міжнародному рівні, а також
практичного здійснення її національних інтересів. Концепція кібернетичної
безпеки розглядається як складова частина концепції інформаційної безпеки,
тому що природа і характер загроз, методів, засобів а також заходів є однаковими
і обмеженими кіберпростором. З огляду на сучасний віртуальний світ,
оцифрування, переміщення більшої частини державних функцій у кіберпростір;
формування та розвиток окремих національних інтересів безпосередньо в
кіберпростір задля безперебійного функціонування критично важливих об'єктів
інфраструктури та ІТ-інфраструктури на рівні кібербезпеки і необхідності
створювати кібербезпеку як принципи функціонування сучасної людини.
Формування інфраструктури електронних комунікацій може зробити чіткий запит
на створення кіберфункцій держави як одних із основних. Кіберпростір сьогодні,
незалежно від наявних підходів до його визначення, є унікальним, оскільки не
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існує національних кордонів і об'єднує в собі такі елементи, як: кіберпростор,
кіберресурси, інфраструктури і кіберкібернетичні технології [4].
Кіберзагрози в сучасному суспільстві набувають все більшого значення.
Ефективна атака хакера може призвести до відокремлення регіону або країни,
викрадення банківських рахунків або знищення успішної організації. Для того,
щоб забезпечити належні та ефективні заходи щодо запобігання загроз
кібербезпеці і усунення негативних наслідків, особливо важливим є їх
легітимізація – необхідно розвивати та зміцнювати правові визначення, щоб
уникнути конфліктів з іншими нормативно-правовими актами, що визначають
однорідність змісту у правовій практиці [2].
Отже, кіберзагрози – це існуючі та потенційно можливі явища і чинники, що
загрожують інтересам людини, суспільства і держави шляхом порушення
доступності, повноти, цілісності, достовірності, автентичності режиму доступу до
інформації, що циркулює в критично важливих об'єктів національної
інформаційної інфраструктури.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бурячок В. Основи формування державної системи кібернетичної безпеки / В. Бурячок.
– К., 2013. – 435 с.
Куцаєв В. Розширення термінології сучасного кіберпростору [Електронний ресурс] / В.
Куцаєв – Режим доступу до ресурсу: mino.esrae.ru/pdf/2014/3Sm/1387.doc.
Ліпкан В. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях / В. Ліпкан. –
К., 2009. – 400 с.
Мельник С. Актуальні напрями попередження правопорушень у кіберпросторі як
складова стратегії кібернетичної безпеки держави. Інформаційна безпека: виклики і
загрози сучасності, / С. Мельник. – 2013. – С. 416.
Мельник С. До проблеми формування понятійно-термінологічного апарату
кібербезпеки, / С. Мельник. // „Зб. наук. праць Військового ін-ту КНУ ім. Тараса
Шевченка. – 2011. – №30. – С. 159–165.
GAO-10-628. Key Private and Public Cyber Expectations Need to Be Consistently
Addressed United States Government Accountability Office [Електронний ресурс] //
Washington – Режим доступу до ресурсу: https://www.gao.gov/new.items/d10628.pdf.

274

О.В. Деніщук,
студентка факультету міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Національного університету «Львівська політехніка»
науковий керівник: О.Я. Івасечко,
кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І
МОЖЛИВОСТЕЙ ВСІХ ЖІНОК І ДІВЧАТОК
Демократизація та гуманізація сучасного українського суспільства
передбачає орієнтацію держави на встановлення єдиних загальнолюдських
принципів і стандартів, на їх природні засади, що є важливими для всього
світового співтовариства. Одним із найвагоміших загальнолюдських принципів є
принцип рівності – визнання того, що всі люди мають бути рівними між собою
незалежно від будь-яких особливостей. Рівність прав між чоловіками і жінками є
запорукою демократичної країни та невід’ємної частини прогресу людства.
Суб’єктивними факторами, що впливають на рівність у взаєминах чоловіка і
жінки, є стереотип суспільної думки, що формувалися в суспільстві та науці
протягом багатьох тисячоліть.
У наш час гендер розглядається як комплекс понять, що не має остаточного і
однозначного визначення, і це є особливістю самого поняття, що поєднує
нерозривність дії і думки. Гендер — це стратегія, яка відображає, формує,
пропонує і вимагає певних дій [1].
Ключовим політичним документом, що регулює питання рівності, є
«Соціальна хартія», прийнята у 1989 році [3]. У цьому документі варто вказати на
те, що основним соціальним правом працівника є право на рівне ставлення до
жінок та чоловіків і право на боротьбу з дискримінацією. У 2000 році була
прийнята «Хартія основних прав Європейського Союзу», яка у ст. 21 забороняє
будь-яку дискримінацію за такими ознаками як: стать, раса, колір шкіри, етнічне
та соціальне походження, генетичні особливості, мова, релігія або переконання,
політичні погляди або будь-які інші, приналежність до національної меншини,
майно, народження, інвалідність, вік або сексуальна орієнтація [2].
На практиці, побудова гендерного порядку за правилами ринку, до якого
рухалися реформи останнього десятиліття, призвело до ущемлення в політичних
правах і новим формам дискримінації жінок. У той же час загальновідомо, що в
країнах, де проводиться державна політика рівних можливостей для чоловіків і
жінок, де участь у виробництві, в суспільному житті на рівні прийняття рішень
вирівнюється в гендерному відношенні, жінки і чоловіки отримують рівний доступ
до політичних ресурсів, і проблема гендерного «розриву» або втрачає
актуальність, або отримує інший зміст (наприклад, скандинавські країни).
Однак, у всьому світі більшість країн визнають, що між чоловіками і жінками
повинні існувати рівні права. Багато з них підготували закони, спрямовані на
боротьбу з дискримінацією та програми, які надають жінкам доступ до медичних,
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освітніх та економічних прав. Проте, факт залишається фактом, - жінки мають
менші можливості, ніж чоловіки.
На даному етапі виникає питання, чому гендерна рівність ще не досягнута
повною мірою? Які причини відсутності прогресу та розуміння гендерної рівності?
На зорі нового тисячоліття взяла гору ідея про те, що рівність досягається за
рахунок скасування дискримінаційних положень при ратифікації державами
CEDAW Convention. (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, adopted by the United Nations General Assembly in 1979) [4].
Переважна більшість держав-членів Ради Європи вже ратифікували цю
конвенцію. Водночас, багато держав запровадили законодавство про рівність,
щоб досягти абсолютної заборони дискримінації та повної поваги до рівного
ставлення. Визнано, що це законодавство є необхідною основою для сприяння
рівності, і в останні роки воно набуло досить сильний характер. Тому основна
проблема полягає в тому, що використовуване формулювання є дуже вузьким
визначенням рівності де-юре і що захист від дискримінації не завжди
забезпечується.
У деяких країнах створено механізми здійснення політики гендерної рівності,
розробляються і здійснюються стратегії забезпечення рівності, і все більша увага
приділяється конкретним проблемам жінок. Паралельно з цим відбувається
накопичення все більшого обсягу знань і досвіду в області становища жінок та
гендерних питань. Зростає також усвідомлення ролі чоловіків у заохоченні
гендерної рівності [6].
Іншим головним досягненням є ефективне просування жінок. У Європі
рівень освіти жінок зростає, вони беруть участь у формальному ринку праці
більше, ніж раніше, також вони беруть більш активну участь у суспільнополітичному житті та у прийнятті рішень. Проте в багатьох європейських країнах
упродовж багатьох років було досягнуто незначного прогресу, навіть якщо жінки
мають теоретично всі можливості для прийняття рішень [5]. У Центральній та
Східній Європі існує величезний тиск на колишні досягнення з точки зору
гендерної рівності. Тим не менш, розвиток громадянського суспільства в цих
країнах залишає жінкам більше можливостей для створення власних рухів і
неурядових організацій і пропонує нові можливості для ефективної участі у
прийнятті рішень.
Однак ці досягнення не слід переоцінювати. Незважаючи на значний
прогрес, навіть якщо в Європі жінки отримали рівні права та рівний статус з
чоловіками, вони все ще дискриміновані у багатьох сферах життя. Крім того,
з'явилися нові форми нерівності, і все ширше визнається різноманіття жінок.
Досягнення гендерної рівності до 2030 року неможливо без рішучих дій щодо
викорінення головних причин дискримінації жінок у суспільному та приватному
секторах. Наприклад, необхідно піддати перегляду дискримінаційні правові норми
і прийняти прогресивне законодавство, що сприяє реалізації концепції рівності.
На жаль, людству треба буде пройти довгий шлях для досягнення повної
рівності чоловіків і жінок з точки зору їх прав і можливостей. Правового захисту
від домашнього сексуального насильства позбавлені понад мільярд жінок по
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всьому світу. Розрив в оплаті праці за ознакою статі становить 23 відсотки в світі
в цілому і доходить до 40 відсотків в сільських районах, а важливість
неоплачуваної роботи, яку виконують багато жінок, не отримує визнання. Частка
жінок у національних парламентах в середньому становить менше чверті, а в
радах директорів - і того менше. Найбільш важливо покінчити з гендерним
насильством в усіх його проявах, забезпечити рівний доступ жінок і дівчаток,
чоловіків і хлопчиків до освіти, охорони здоров'я, економічних ресурсів і створити
рівні можливості для участі в політичному житті. Це також стосується
можливостей з працевлаштування в цілому і заняття керівних посад.
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ:
МІЖНАРОДНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВНІ
Проблема захисту дітей набула своєї актуальності порівняно недавно. Лише
після Другої світової війни постало питання надання дітям їх особистих особливих
прав, які потребують забезпечення до досягнення ними повноліття. Основним
документом, який реалізував ці положення на практиці, стала Конвенція про
права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 р. [1]. У ній
зазначаються основні права, які повинні бути надані кожній дитині, незалежно від
її віку, національності, статі, раси, релігійних чи політичних переконань до набуття
нею 18 років. Цими положеннями повинні керуватись усі країни, які ратифікували
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Конвенцію, при побудові своєї національної політики у сфері захисту прав дитини.
На сьогодні учасниками конвенції є 193 країни світу, окрім США та Сомалі [8].
Країни Європейського Союзу, окрім Конвенції ООН з прав дитини,
керуються ще міжнародними документами Ради Європи, які покликані
доповнювати положення Конвенції та повинні бути ратифікованими кожною із
країн-членів ЄС. До таких документів відносяться: Європейська Конвенція про
здійснення прав дітей [4], Конвенція щодо захисту дітей від сексуальної
експлуатації та сексуальних збочень [5], Директива щодо захисту праці молоді [6]
та ін. Кожна держава-член ЄС може також приймати свої національні закони
щодо покращення стану захисту прав дітей в межах своєї держави. ЄС проводить
різні програми, які стосуються дітей-біженців, цікавиться питаннями проблем
дітей під час збройних конфліктів. Задля забезпечення захисту прав дітей, які
потерпають під час збройних конфліктів, ЄС покладається на відповідні
міжнародні та регіональні норми, гуманітарне право та стандарти щодо прав
людини.
Однією з особливостей системи захисту прав дитини в ЄС є впровадження у
кожній державі Європейського Союзу інституту уповноваженого з прав дитини,
які об’єднані Європейською мережею омбудсманів у справ дітей (ENOC)[ 7].
Впровадження цього інституту показує свою ефективність, адже переважно він є
повністю незалежним і має доступ до усіх державних та недержавних структур,
джерел та механізмів, які можуть знадобитись йому при реалізації інтересів
дитини та забезпеченні їх прав.
В Україні, починаючи з 2011 р., Уповноважений з прав дитини виконує свої
функції у сфері захисту прав дитини. ЄС позитивно сприйняв створення такої
структури в нашій державі і підтримав, надавши рекомендації щодо забезпечення
більшої ефективності діяльності Уповноваженого [3]. Проте окрім впровадження
цього інституту в Україні існує нормативно-правова база, яка покликана
забезпечувати дітей усіма правами та захищати їх інтереси всіма можливими
способами. Йдеться про Конституцію України, Закони України «Про охорону
дитинства», «Про охорону праці», «Про освіту», Сімейний кодекс України, у яких
визначаються правові, організаційні та фінансові засади щодо забезпечення прав
дитини в Україні, а також описана структура практичної реалізації захисту прав
дитини з тих чи інших питань.
Міжнародна спільнота визнає актуальність захисту прав дітей та продовжує
виробляти механізм захисту прав дитини відповідно до нових викликів
тисячоліття. Саме тому, окрім Конвенції про права дитини, існують й інші
документи, як на регіональному, так і на національному рівнях, які доповнюють
Конвенцію та спрямовані на більш ефективне забезпечення прав дитини у кожній
з держав. Звичайно, не завжди такі міжнародно-правові акти показують свою
ефективність на практиці, адже за порушення норм, які встановлені цими
документами жодна країна не зазнає покарання. Тому, вважаємо, що політика
правового захисту дитини буде приносити ефективність лише за умови надання
цій проблемі першочергової пріоритетності у порядку денному кожної з країн та
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тісної міжнародної співпраці у подоланні глобальних міжнародних проблем, які
становлять загрозу правам дитини.
Питаннями захисту прав дитини в Україні та загалом по всьому світу
займаються й різноманітні організації. У різних сферах забезпечення та підтримки
дітей діють як урядові, так і неурядові організації, які можуть співпрацювати між
собою задля досягнення більшого успіху та ефективності у сфері захисту дітей.
Найбільш впливовою серед них є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) [8]. До
основних напрямів діяльності організацій відносяться: соціально-правовий захист
дітей-сиріт; попередження насильства; захист прав дітей в умовах збройних
конфліктів; профілактика дитячої злочинності; проблема незаконного
використання дітей в якості робочої сили тощо. Серед неурядових міжнародних
організацій можна виділити: Міжнародний альянс «Врятуємо дітей», Італійську
благодійну асоціацію «Soleterra», Міжнародну раду з соціального добробуту
(ICSW), Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця та ін. Усі вони переслідують одну мету – створення безпечного для
дитини світу, в якому дотримані усі права дитини. Кожного року кожна з них
звітує щодо здійсненої діяльності та основних положень, яких вони бажають
досягти в найближчому часі.
Ці організації захищають права дітей і під час збройних конфліктів.
ЮНІСЕФ співпрацює з усіма, хто хоче допомогти дітям на Сході України, та
проводить різноманітні акції та проекти задля забезпечення дітей медикаментами,
продовольством, чистою питною водою, шкільними приладдями та психологічною
допомогою. У цих проектах ЮНІСЕФ отримує найбільшу підтримку від таких
організацій, як ВООЗ, ОБСЄ, ЕКОСОР, Міжнародний комітет Червоного
Хреста та ін. Від середини 2015 р., ЮНІСЕФ випускає звіти щодо ситуації на
Сході України [2]. Такі звіти детально описують здійснену програму за певний
відрізок часу та результати, яких досягнуто. Окрім цього ведеться моніторинг
щодо кількості поранених, загиблих та переміщених як дітей, так і дорослих. За
цими звітами можна детально прослідкувати як збройний конфлікт негативно
впливає як на фізичний, так і на психологічний стан дітей. ЮНІСЕФ у цих звітах
закликає уряд до впровадження більш ефективних механізмів захисту прав дитини
на території України, а особливо в Донецькій та Луганській областях.
Не зважаючи на те, що існує велика кількість міжнародних організацій, які
борються за подолання проблем, які призводять до порушення прав дитини та
допомагають урядам у встановленні ефективної державної політики у цій сфері на
основі успішних практик в інших країнах, чимала кількість дітей залишається
незахищеними. Багато з них потерпають від природніх катаклізмів, збройних
конфліктів та соціальних проблем в країнах. Якщо з природніми катаклізмами
боротись важко, то в інших двох випадках держави можуть зробити все можливе
задля викорінення цих проблем. На сьогодні питання захисту прав дитини під час
збройного конфлікту стало вкрай актуальним й для нашої держави. Проте
ефективність політики уряду у цій сфері є далекою від ідеалу. У першу чергу, це
пов’язано з малим фінансуванням соціальних програм та програм, спрямованих
на захист прав дитини в Україні. Також першочерговим завданням повинно стати
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прийняття законів, які стосуються соціального захисту і покращення умов життя
дітей. Сприяти цьому, безумовно, можуть й міжнародні організації, головно
ЮНІСЕФ. Саме тому, в умовах українсько-російського конфлікту,
вирішення/невирішення цього питання може або ж підвищити ефективність
правового захисту, спираючись на нагальність подолання цієї проблеми, або ж
приведе до ще більшого краху системи соціального захисту дитини в Україні, аніж
це було раніше.
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