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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Євдокія Заяць 
(Біла Церква, Україна) 

 
МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ МІКОЛОГІЇ 

 

Мікологія – наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів. Нещодавно мікологія вивчалась як 
один з розділів ботаніки, тепер же доведено, що гриби становлять собою самостійне царство живої природи. 
Предметом вивчення мікології є: морфологія, анатомія, фізіологія, біохімія, екологія, географія, філогенія та роль 
грибів у природі та житті людини. 

Значення грибів важко переоцінити. Жодна річ у світі, мабуть, не може бути безумовно позитивна або 
негативна для будь – кого, так і гриби відіграють важливу, але не завжди приємну роль у житті людини. 

Практичне застосування грибів людиною: у якості їжі (їстівні гриби); 
у виробництві сиру, вина, пива, лимонної кислоти; гриби, як патогени шкідників рослин; для рециклізації у 

біотехнології продуктів, у тому числі ліків (наприклад, пеніциліну), та імуномоделюючих полісахаридів; у народній 
медицині (шиітаке, кордицепс), особливо народів Сходу.  

Негативна роль грибів: псування харчових продуктів; руйнування дерев'яних, текстильних та інших виробів; 
збудники хвороб рослин. 

Негативний вплив на здоров’я людини: 
мікотоксикози (токсини грибів – мікотоксини); міцетизм (отруєння грибами й продуктами їх життєдіяльності); 

мікогенні алергії; мікози (захворювання людини й тварин, спричинені грибами). 
У розвитку мікології можна виділити чотири періоди. 
Перший період – до середини ХІХ ст. Це переважно описовий період розвитку мікології, період спроб 

класифікувати гриби. Так 1578 року голландський ботанік К. Клаузис видав перший атлас грибів з кольоровим 
зображенням, більш як 200 видів, у 1801 р. голландським мікологом Г. Персооном створено двотомне видання 
«Sinopsis methodica fungorum» (лат. «Обзор грибов»), у 1821 - 1832 шведським ботаніком Е. Фрисом –  «Systema 
mycologicum» («Система грибів»). Розвиток мікології в Росії розпочато з робіт С. П. Крашеніннікова, в яких наведено 
риси відмінності та схожості морфологічних ознак родів і видів базидіоміцетів. В Україні даний період розвитку 
мікології не характеризується значними досягненнями. 

Другий період – друга половина ХІХ століття. Основним напрямком досліджень в мікології цього періоду є 
вивчення циклів розвитку грибів  в онтогенезі та філогенезі, фітопатогенних грибів. Основи експериментального 
напрямку в мікології починаються з робіт німецького ботаніка А. де. Барі, який розробив методику 
експериментального вивчення паразитичних грибів. В цей період було розроблено методики культивування 
сапрофітних грибів.  

В Росії в цей час проводилися дослідження по біології, морфології та циклах розвитку мікоризних грибів, що 
викликають захворювання сільськогосподарських культур. Над цими питаннями працювали Л. С. Ценковський, М. С. 
Воронін. До кінця ХІХ століття чітко сформувались окремі розділи мікології: загальна мікологія (займалась 
вивченням біології грибів, їх розповсюдження), фітопатологія (вивчала захворювання рослин, викликанні 
збудниками– грибами), технічна мікологія (вивчала гриби, що використовувались в деяких галузях народного 
господарства). 

Третій період – кінець ХІХ ст. – 40 роки ХХ століття. Цей період характеризується розвитком цитологічних 
методів вивчення грибів, особливо фаз розвитку ядра, широким застосуванням експериментальних методів в 
генетиці, фізіології, біохімії та екології грибів. Початком експериментального дослідження морфогенезу грибів стало 
вивчення німецьким вченим Г. Клебсом впливу складу середовища на розвиток репродуктивних і вегетативних 
органів грибів. У Росії в цей час Н.І. Івановим вивчається роль амоніаку, сечовини та інших сполук нітрогену в 
процесах життєдіяльності грибів, С. П. Костичевим – процеси дихання та вуглеводного обміну, В. С. Буткевичем 
вивчається біохімія бродіння тощо. 

Четвертий період – починається з 40 років ХХ століття. Це період бурхливого розвитку мікології, що 
пов’язують з використанням сучасних фізико-хімічних методів, електронного мікроскопа, потреб населення в 
антибіотиках, ферментах і вітамінах, наслідком якого стало масштабне використання грибів. 

Застосування електронного мікроскопа створило можливості для вивчення процесів метаболізму та 
молекулярної основи організації грибів на клітинному, субклітинному і молекулярному рівнях. Це дало можливість 
регулювати ці процеси в залежності від умов середовища і генетичних властивостей у використовуваних культур 
грибів. У Росії основоположником вивчення цих процесів вважають Н.А. Наумова, який вивчав мукорові гриби, 
токсичні гриби на насінні злакових, мікофлору окремих зон СРСР. 

Великого значення набуло культивування облігатних, паразитичних грибів для дослідження патогенезу 
захворювання сільськогосподарських рослин. 

Відносно новим напрямком сучасної мікології можна вважати дослідження морфогенетичних і біохімічних 
особливостей грибів в екстремальних і субекстремальних (іонізуюче випромінювання, дуже високий тиск,або 
занизька температура) умовах росту. Поглиблюються дослідження в галузі водної мікології, проводяться 
фундаментальні дослідження в систематиці, фізіології і екології водних грибів, швидкими темпами відбувається 
розвиток медичної мікології. Досліджуються гриби, патогенні для людини і тварини, створюються ефективні лікарські 
препарати, вивчаються алергічні, імунобіологічні властивості грибів, метаболітів. Розвивається промислове 
культивування їстівних грибів, тощо. 

Саме цей період розвитку мікології є найбільш плідним для України: 
створено перший в Україні «Визначник грибів України» (в семи томах); 
розроблено технології глибинного культивування плодових тіл та міцелію їстівних і лікарських шапкових 

грибів; 
запропоновано ступінчастий селекційний відбір штамів найбільш цінних грибів із лікарською дією; 
створені вітчизняні штами для застосування в біотехнологіях отримання біомаси та плодових тіл на базі 

українських господарств; 
приділено багато уваги вивченню та охороні різноманітності грибів заповідних територій; 
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вперше запропоновано й апробовано у виробництві схеми багатоступінчатої селекції високопродуктивних 
штамів їстивних грибів із застосуванням фізичних мутагенів; 

експериментально визначено найважливіші константи росту окремих видів базидіальних грибів, 
оптимізовано параметри культивування та склад поживних середовищ, одержано чималий обсяг даних щодо 
біосинтезу вітамінів, біологічно-активних метаболітів. 

Це далеко неповний перелік здобутків українських науковців М. Е. Зерової, І. О. Дудки, А. С. Бухало, Н. А. 
Бісько, Е. Ф. Соломко, К. М. Ситника, В. Т. Білая, Н. Ю. Мітропольської, Н. Л. Поєдинок та ін. 

Над чим працюють вчені зараз – на початку третього тисячоліття? Які перспективи розвитку мікології? Чи є 
вони – перспективи? 

В наш час перспективними і надзвичайно важливими є розробка способів отримання екологічно чистих 
харчових продуктів і лікувально-профілактичних медичних препаратів на основі використання природних запасів 
лікарської сировини з імуностимулюючою, онкостатичною, радіопротекторною та загальнозміцнюючою дією, оскільки 
це є однією з найактуальніших проблем в Україні та світі. Біомаса грибів є джерелом багатьох корисних біологічно 
активних речовин. Компонентами міцелію є білки, полісахариди, ліпіди, нуклеїнові кислоти, низькомолекулярні 
органічні речовини та мінеральні елементи. Тому на початку третього тисячоліття увага вчених різних країн світу 
спрямована на з’ясування можливості використання лікарських грибів для створення нового покоління 
функціональних препаратів − біологічно активних добавок (БАД). З метою отримання цінних харчових продуктів, 
різноманітних лікувально-профілактичних засобів і окремих природних біологічно активних речовин проводять 
дослідження хімічного складу базидіоміцетів, розробляють нові методи культивування. Велика кількість науковців в 
Україні працюють над дослідженням шапкових грибів, які мають лікувальні властивості (А. С. Бухало, В. Т. Білай, Н. 
Л. Митропольська). Перспективним напрямком роботи в цій галузі є: 

встановлення біологічних властивостей лікарських макроміцетів у культурі, визначення впливу на них 
екологічних факторів та наукове обґрунтування можливостей біотехнологічного застосування окремих видів в 
Україні; 

дослідження біосинтетичної активності представників різних екологічних груп лікарських макроміцетів при 
культивуванні на середовищах різного складу; 

дослідження впливу радіаційного забруднення дикорослих лікарських грибів. 
Надзвичайно важливим є також розробка біотехнологічних методів деструкції нафтових залишків, ліквідації 

нафтових забруднень, утилізація і біологічне очищення стічних вод нафтопереробних, металургійних підприємств, 
підприємств хімічної промисловості та тваринницьких комплексів за допомогою мікроміцетів. Особливої уваги 
заслуговують також дослідження мікобіоти лісів, водойм, ґрунтів, житлових приміщень, питання мікоіндикації стану 
певних екосистем, пошук і вивчення нових видів грибів та грибоподібних організмів. 

Важкий, тривалий і тернистий шлях становлення мікології. Багато досліджень проведено, досліджень 
цікавих, корисних, необхідних. Та скільки ще незвіданого, важливого причаїлось у закутках Всесвіту такого, що ще 
тільки чекає відкриття! 
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Романа Кобель 
(Дрогобич, Україна) 

 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ПОСТІЙНИЙ І ЗМІННИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РЕОГРАФІЇ 

 
Поняття про електричне поле. Силова характеристика електричного поля. Електричне поле – це вид 

матерії, що утворюється навколо заряджених тіл, за допомогою якого вони взаємодіють один з одним. Сила 

взаємодії двох точкових зарядів визначається законом Кулона F=k    /  . Заряджені тіла взаємодіють один з 

одним за допомогою їх електричних полів.  
Силова характеристика електричного поля–напруженість–це сила, яка діє на одиницю заряду, поміщеного в 

дане електричне поле E=F/q. Якщо певний точковий заряд q утворює електричне поле, то напруженість цього поля в 

точці, що знаходиться на відстані r від заряду, обчислюється за формулою E= =q/(4πƐ   
 

), де   =885*      

Ф/м–електрична стала, Ɛ–електрична проникність середовища, в якому утворюється поле, r–віддаль від точкового 
заряду до точки, в якій досліджується напруженість. За напрямок напруженості приймають напрям сили, що діє на 
позитивний заряд.  

Енергетична характеристики електричного поля. 

При переміщенні заряду в електричному полі здійснюватиметься робота. При цьому кожна точка поля 
характеризуватиметься потенціалом. 
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Потенціал поля в даній точці – це потенціальна енергія електричного поля в цій точці, що припадає на 

одиницю заряду, поміщеного в цю точку φ=  /q. Потенціал в даній точці поля, створенного точковим зарядом q, 

визначається за формулою φ= q/(4πƐ   ).  

Дія електричного поля на речовину. 

Дія електричного поля на різні речовини неоднакова і залежить від їх внутрішньої будови. Тому їх поділяють 
на провідники, напівпровідники, діелектрики.  

Провідники характеризуються тим, що в них під дією електричного поля утворюється електричний струм. Це 
відбувається завдяки тому, що в провідниках є вільні заряди.  

Напівпровідники при звичайних умовах мають невелику кількість вільних зарядів. Носіями заряду у 
напівпровідниках є електрони та дірки. 

У діелектриках немає вільних носіїв заряду, тому під дією електричного поля електричний струм не виникає, 
проте виникає явище поляризації діелектрика – набуття діелектриком полярності за рахунок розподілу позитивних і 
негативних зарядів під дією електричного поля. Поляризація поділяється на орієнтаційну електронну та йонну. 
Відмінності між цими поляризаціями описуються зонною теорією твердих тіл або квантовою теорією енергетичного 
спектру електронів у кристалі. Згідно другої теорії існують заборонені і дозволені енергетичні зони для електронів. 
Нижні зони повністю заповнені електронами. Фізичні властивості кристалів визначаються верхніми зонами, що 
містять електрони. Якщо між верхньою і наступною дозволеною зонами заборонена зона вузька, то речовина є 
провідником, в протилежному випадку- діелектриком. 

Електричний струм. 
Основною характеристикою  електричного струму є сила струму – кількість заряду, що перетинає 

поперечний переріз провідника за одиницю часу    =Δq/Δt. Другою величиною, що характеризує електричний 

струм, є густина струму, що припадає на одиницю площі провідника J=I/S.  
Розрізняють постійний і змінний струми. Постійний струм – це електричний струм, параметри якого не 

змінюються в часі. Змінний струм - це електричний струм, параметри якого змінюються в часі за законом синуса чи 
косинуса.  

Основним законом, що описує постійний електричний струм, є закон Ома: сила струму в провіднику 
прямопропорційна різниці потенціалів між його кінцями або електричній напрузі: I=U/R. Основною властивістю опору 
провідників є перешкоджання проходженню через нього електричного струму. Величина обернена опору 
називається електропровідністю (D). 

Для багатьох речовин опір є постійною величиною незалежно від сили струму. Опір провідника залежить від 

розміру, форми, будови і температури, тобто R=𝜌l/S. Питома електропровідність визначається за формулою σ=1/𝜌. 
На основі питомої електропровідності характеризують властивість речовин проводити електричний струм. 

Провідники мають високу питому електропровідність, діелектрики-низьку, напівпровідники-проміжну. Закон Ома 
можна представити в іншій формі J=σE.  

Питома електропровідність електролітів і біологічних тканин. 

Густина струму в розчині електролітів визначається електричним зарядом позитивних і негативних йонів, їх 

концентраціями і швидкістю руху в електричному полі: J=      +        

Швидкість    йонів прямопропорційна напруженості електричного поля E і залежить від рухливості йонів u, 

яка в свою чергу є функцією розміру степеня гідратації йонів, в’язкості розчинника     . Тоді J=qn(  +  )E. 

Цей вираз і є законом Ома для розчинів електролітів. 
Хоча опір біологічних тканин постійному електричному струму великий і за питомою електропровідністю 

вони близькі до діелектриків, для пояснення відмінностей в електропровідності різних тканин їх розглядають як 
провідники другого роду, носіями заряду в яких є йони. Біологічні тканини не відрізняються істотно за йонним 
складом, проте різниця полягає в умовах йонного переміщення. Тому тканини різні з точки зору їх електричних 
властивостей. Мембрани клітин перешкоджають переміщенню йонів. Їх електричний опір є найбільшим. Кров, лімфа, 
цереброспінальна рідина характеризуються низьким опором електричного струму. Внутрішні органи, що містять 
багато води (м’язи печінка нирки і т. п.), також мають порівняно низький опір, але опір таких тканин, як шкіра і кістки, 
дуже високий. Постійний електричний струм погано проникає через суху шкіру. Він розповсюджується в тілі людини 
головним чином уздовж кровоносних і лімфатичних судин та через м’язи. 

Причиною великого опору біологічних тканин постійному електричному є наявність статичної ємності 
внаслідок ізоляційних властивостей мембран і явища поляризації, що відбувається в клітинах, в результаті яких 
виникає ЕРС, що перешкоджає проходженню струму через тканини. Причому при малих значеннях сили струму він 
не проходить через тканини внаслідок впливу цієї ЕРС, а при великих – відбувається руйнування клітинних структур, 
внаслідок чого опір падає, але подальші дослідження не мають сенсу. 

Поляризація- відокремлення позитивних і негативних зарядів. Багато хто вважає, що явище поляризації 
пов’язане з наявністю напівпроникних мембран. Під дією електричного поля йони починають переміщатися, але не 
можуть проникнути  через мембрану, в результаті чого біля внутрішньої поверхні мембрани виникає відокремлення 
зарядів. Всередині клітини утворюється поляризаційне поле. Як тільки його напруженість компенсує зовнішнє поле, 
рух йонів припиняється. Відповідно до цього на зовнішній стороні мембрани зосереджуються протилежно заряджені 
частинки. Інші, розглядаючи клітину як шаруватий діелектрик, розглядають явище поляризації як результат 
гетерогенності клітинних елементів за електропровідністю і поляризацію пов’язують з дипольними молекулами. 
Постійний струм використовують в медичній практиці для реалізації двох методів-гальванізації та лікарського 
електрофорезу.  

Гальванізація 
Гальванізація-метод терапії, заснований на застосуванні постійного електричного струму.  
Метод  гальванізації полягає в пропусканні постійного струму через певні області тіла людини. Величина 

напруги повинна складати не більше 50-80 Вольт. Під електроди, виготовлені з металу, поміщають зволожені 
фланелеві прокладки. Величина сили струму може складати від декількох мА до 50 мА, але густина струму не 

повинна перевищувати 0,1мА/   
. Струм не повинен турбувати пацієнта. 
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Неорганічні йони та йони води переміщаються під дією електричного поля. Рухливість органічних йонів 
однозначно менша, ніж неорганічних йонів. Найбільші зміни при гальванізації відбуваються в мембранах клітин. 
Вони полягають в здійсненні електрохімічних процесів, які змінюють поляризацію мембран і впливають на 
проникність мембран та величину трансмембранного потенціалу. Ці процеси стимулюють рецептори, викликають 
різні фізіологічні реакції і зміни метаболізму. Гальванізація використовується здебільшого для лікування системних 
хвороб нервової системи. 

Лікарський електрофорез 
Гальванізація зазвичай супроводиться лікарським електрофорезом. У цьому методі постійний електричний 

струм використовують для введення ліків в тканини тіла в терапевтичних цілях. Багато лікарських препаратів здатні 
дисоціювати у водних розчинах на позитивні та негативні йони. Серед таких ліків: солі, антибіотики, місцеві 
анестетики, алкалоїди і багато інших. Електричне поле примушує їх переміщатися: позитивні йони до негативного 
електроду і навпаки. Під впливом електричного поля ліки можуть проникати через непошкоджену шкіру. Основними 
шляхами йонів, які проникають через шкіру, є канали потових залоз. Найбільша частина йонів проникає через 
міжклітинний простір, менша – через клітини. Ліки концентруються  головним чином в шкірі і підшкірній тканині та 
формують депо. Локальна концентрація ліків в такому депо може бути порівняно велика, звідки ліки поволі 
поглинаються в кров, що сприяє продовженню лікувального ефекту.  

Змінний струм  

Електричні кола змінного струму включають такі основні електричні компоненти як резистори, конденсатори 
та індуктивність.  

Якщо два провідники розділені між собою діелектриком, вони здатні накопичувати електричний заряд. 
Ємність конденсатора визначається за формулою C=q/φ.  

Індуктивність L пов’язана з наявністю магнітного поля навколо провідника або котушки, через які 

проходитиме електричний струм. Змінне магнітне поле породжує ЕРС самоіндукції, яка перешкоджає зміні сили 
струму в провіднику Ɛ=  =-L dI/dt.  

Реактивний опір- міра опору змінному електричному струму. Він пов’язаний з ємністю та індуктивністю 

деяких елементів кола. Реактивний опір додатково приєднується до опору, якщо через провідники протікає змінний 
струм. Якщо в колі протікає постійний струм, то він піддається тільки активному опору. Реактивний опір буває двох 
видів: індуктивний та ємнісний.  

Ємнісний опір    є оберненою величиною добутку циклічної частоти струму і ємності цієї ділянки кола:  

  =1/(ωс) 

Індуктивний опір    дорівнює добутку циклічної частоти змінного струму на індуктивність провідника: 

  =ωL.  

Повний опір Z визначається за формулою Z=√   (     )  . 

Біофізичні основи реографії 

Реографія-метод, який дозволяє вимірювати кровонаповнення кінцівок, мозку, серця та багатьох інших 
органів. Якщо певний об’єм крові протікає через судину будь-якого органу протягом систоли, об’єм цього органу 
збільшується. Такі зміни об’єму вивчали у минулому за допомогою так званої платізмографії, яка була заснована на 
механічних вимірюваннях. Проте можливості цього методу були обмежені, бо його застосовували лише для 
вивчення кровонаповнення верхніх кінцівок. Потім було виявлено, що при зміні кількості крові в судинах органів 

змінюється їх електричний опір. Ця зміна визначається за формулою Кедрова:  
  

 
   

  

 
, де V-об’єм органу, 

ΔV-зміна об’єму в течії систоли, R-активний опір, ∆R-зміна активного опору в течії систоли, k-коефієнт 
пропорційності. ΔR має негативне значення, оскільки електричний опір крові менший, ніж опір мязів сполучної 
тканини шкіри. Тому активний опір органів зменшується протягом систоли і зростає протягом діастоли. 

Зміна активного електричного опору викликає зміну повного опору. За технічних причин зручніше 
вимірювати саме зміни імпедансу, ніж зміни активного опору постійного струму. У реографії кінетика повного опору 
тіла людини відображає частоту і об’єм локального кровонаповнення органів. Для вимірювання зміни повного опору 
біологічного об’єкту через нього пропускають змінний струм високої частоти. Оптимальна частота, що 
застосовується в реографії, 100-500 кГц. При частотах вище 500 кГц не існує відмінностей між питомою 
електропровідністю крові та навколишніми тканинами. Зміни повного опору є невеликими, їх величина складає 0,08 
Ом для гомілки і передпліччя,    0,1 Ом для плеча та ступні. 

Основна (інтегральна) реограма показує зміну імпедансу досліджуваного органу при кровонаповненні. 
Зростаюча частина кривої виникає внаслідок систоли, а низхідна-внаслідок діастоли. Зазвичай одночасно 
записується диференціальна реограма. Вона є похідною першого порядку за часом інтегральної реограми і описує 
швидкість зміни кровонаповнення досліджуваного органу. Реографія застосовується для вивчення кінетики повного 
електричного опору різних органів: серця (реокардіографія), мозку (реоенцефалографія), печінки (реогепатографія), 
очей (реофтальмографія).  
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ХІМІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

 

«Організм вищих тварин – це механізм надзвичайної складності. Багаточисленні його приводи 
задовольняють найбільш тонкі і найбільш складні потреби. Дія цих приводів повинна бути надзвичайно 
координованою і пристосованою до різноманітних непередбачуваних умов». Це вступ із статті відомого фізолога Л. 
Фредеріка «Хімічна координація в життєвих явищах» (1912р). В статті термін «ендокринологія» відсутній. Але сама 
стаття переконує, що ендокринологія як галузь фізіології до того часу уже сформувалась. [1. с. 56 - 57] 

 Ендокринологія – наука про будову та функції залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз), продукти їх 
діяльності (гормони), про шляхи їх утворення та дії на організм тварин та людини, а також захворювання, викликані 
порушенням функцій цих залоз або дії таких гормонів. 

 Ендокринологія – одна із найбільш молодих галузей медицини яка інтенсивно розвивається. [2. с. 8] 
 Діабетологія – розділ ендокринології, що вивчає процеси виникнення, розвитку, протікання, діагностики, 

лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень. 
 Діабетологія виділилась із загальної ендокринології у зв’язку з одержанням за останні десятиліття 

принципово нових даних про етіологію та патогенез цукрового діабету, остаточним формуванням уявлення про дане 
захворювання як про поліморфний хронічний синдром, обумовлений абсолютною або відносною недостатністю 
інсуліну [3. с. 3], складністю корекції порушень метаболізму та надзвичайною важливістю і соціальною значимістю 
проблеми цукрового діабету в усьому світі. 

 В поемі Гомера «Одісея» говориться про улюбленця богів, сина Зевса Тантала. Своїми вчинками він 
накликав кару богів. Громовержець (Зевс) скинув Тантала в похмуре царство брата свого Аїда. Там він відбуває 
страшну кару. Мучений спрагою й голодом, стоїть він у прозорій воді. Вода доходить йому до самого підборіддя. 
Треба йому тільки нахилитися, щоб утамувати свою нестерпну спрагу. Та ледве нахилиться Тантал, як зникає вода, і 
під ногами його лише суха чорна земля. Над головою Тантала схиляються віти родючих дерев, соковиті фіги, рум’яні 
яблука, гранати, груші та оливи висять низько над його головою. Майже торкаються його волосся важкі стиглі грона 
винограду. Зморений голодом Тантал простягає руки за чудовими плодами, але налітає порив бурхливого вітру і 
відносить плодоносні віти. [4. с. 49 - 50] 

 Не виключено, що підставою для народження цього міфу послужили страждання хворих на цукровий діабет. 
Ще в давні часи лікарі звернули увагу на хворих, що страждали найсильнішою спрагою, незважаючи на велику 
кількість води, яку випивали. Багато хто з них худнув, хоча їжі було вдосталь. Уважалося, що причина недуги – 
занадто швидке проходження через нирки випитої води, тому хворобу назвали діабетом (від грецького «діабайно» - 
«протікати». У боротьбі з цією хворобою лікарі були зовсім безсилі.  Лише в першій половині ХІХ століття 
французький хімік Мішель Етен Шеврель виділив із сечі хворих на діабет цукристу речовину й довів її ідентичність 
виноградному цукру – глюкозі. Після робіт Шевреля діабет почали називати також цукровою хворобою, або 
цукровим діабетом [5. с. 97] 

 Глюкоза утворюється в організмі людини з вуглеводів їжі, наприклад із крохмалю, на який багата картопля, 
хліб та інші борошняні продукти. 

 Тому хворим на діабет пропонувалася найсуворіша дієта: вони мали відмовитися від тих продуктів, які 
містять або з яких може утворитись цукор, і обмежитися в основному тваринною їжею. Відповідна дієта – це було 
все, що могли запропонувати лікарі хворому. 

 У ХІХ столітті з’ясували, що глюкоза на засвоюється хворим через неправильну роботу підшлункової 
залози. У 1869р. німецький анатом Пауль Лангерганс (1847-1888) виявив у підшлунковій залозі групи клітин, які 
рівномірно розсіяні по всій залозі у вигляді острівців. Їхтак і назвали – острівці Лангерганса.  

 В історії відкриття інсуліну вирішальну роль відіграла спостережливість не самих вчених, а працівники 
лабораторії який доглядав за віварієм. В кінці ХІХ століття німецькі фізіологи О. Минковський і Й. фон Меринг 
займалися вивченням регуляції процесів травлення. Під час експериментів вони видаляли собакам підшлункову 
залозу. Згаданий працівник, прибираючи клітки прооперованих собак, звернув увагу на те, що на їх сечу злітається 
велика кількість мух. Факт ніби незначний але вчені ним зацікавились. Вони зробили аналізи і виявили, що в сечі 
собак міститься надзвичайно велика кількість цукру. Зразу ж виникла ідея, що підшлункова залоза виділяє в кров 
якусь речовину. Вона обмежує накопичення цукру в крові. В 1901 – 1902 роках Л.В. Соболєв (російський лікар і 
біолог) довів, що острівці Лангерганса відіграють роль залоз внутрішньої секреції й важливі для вуглеводневого 
обміну. 

Виділити з підшлункової залози інсулін вдалось не відразу. У 1916 році гормон, який виробляється в 
острівцях Лонгерганса, одержав назву інсуліну (латиною insula – «острів»). Нарешті в 1921 році викладач 
фармакології Торонтського університету (Канада) Фредерік Бантінг і його асистент Чарлз Бест, працюючи в 
лабораторії професора фізіології Джона Маклеода, виділили інсулін у чистому вигляді. 23 січня 1922 року ін’єкція 
інсуліну врятувала першого безнадійного хворого. Це був 14-річний юнак, що перебував у стані діабетичної коми. З 
того часу число врятованих обчислюється мільйонами, а Бантінг і Маклеод у 1923 році були визнані гідними 
Небелівської премії з фізіології й медицини. [6. с.91]. Фізіологи Маклеод і Бантінг використовували для лікування 
хворих на цукровий діабет екстракт підшлункової залози тварин. Але хіміків завжди цікавило, як саме побудована та 
чи інша сполука. Інсулін у кристалічному вигляді вперше зумів одержати в 1926 році Дж. Абель. Саме завдяки його 
роботам вдалося налагодити промислове виробництво препарату. 

 Всі згадані роботи підготували вирішальний етап, який дозволив з’ясувати, як побудована молекула 
інсуліну. Розв’язати цю задачу вдалося американському біохіміку Сенджеру. Спочатку він розробив спосіб 
ідентифікації кінцевих аміногруп у білковій молекулі шляхом обробки в лужному середовищі динітрофторбензолом. 
Пізніше цей метод став класичним. Потім він буквально розібрав на частинки всю молекулу інсуліну і визначив склад 
одержаних амінокислот за допомогою найбільш сучасних методів – електрофорезу, розробленого А. Тізеліусом 
(Нобелівська премія, 1948р.) та хроматографії, удосконаленої А. Мартіном та Р. Сінгом (нобелівські лауреати, 1952 
р.). Однак встановити, з яких амінокислот зібрана білкова молекула, це лише частина справи. Сенджер розробив 
план, за яким з допомогою ферментів проводив розщеплення білкового ланцюга на невеликі відрізки, а потім 
співставляв їх склад. У 1958 році вченому була присвоєна Небелівська премія за роботи по структурі «протеїнів, 
особливо інсуліну». 
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 Інсулін синтезується в бета-клітинах острівців Ларгенганса звичайним механізмом синтезу білка. Трансляція 
інсуліну починається на рибосомах, зв’язаних з ендоплазматичним реліктумом, з утворення препрогормону інсуліну. 
Цей вихідний препрогормон з молекулярною масою 11500 в ендоплазматичній сітці розщеплюється до проінсуліну з 
молекулярною масою близько 9000. Далі в апараті Гольджі більша частина його ділиться на інсулін і пептидний 
фермент. Недостача інсуліну в організмі призводить до порушення не тільки вуглеводного, але й жирового та 
білкового обміну. При цьому людина часто швидко худне, навіть якщо добре харчується. Крім того, порушення 
жирового обміну приводить до підвищення вмісту ацетону в крові, що отруює організм. У важких випадках у 
видихуваному хворим повітрі можна навіть відчути запах ацетону. 

 За даними В003, в економічно розвинутих державах світу до 4-6 відсотків населення хворіє на цукровий 
діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків. Унаслідок поширення цукрового діабету 
рівень смертності підвищився в 2-3 рази, а тривалість життя зменшилась на 10-30 відсотків. Відзначаючи загрозу, 
яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 року Резолюцію 
про цукровий діабет, відповідно до якої витрати пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш 
як у 2-3 відсотки загальних видатків з охорони здоров’я. 

 В Україні на 1 січня 2011 року зареєстровано 1 221 300 хворих на цукровий діабет (2,4 відсотка численності 
населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3-4 рази. За даними Міжнародної 
організації діабету 2011 року кількість хворих на цукровий діабет у світі досягла рекордної цифри – 366 мільйонів, а 
в 2030 році становитиме 55 мільйонів. Найвищі показники захворюваності в Україні у Хмельницькій, Черкаській, 
Чернівецькій областях. Найнижчі – у Волинській, Львівській, Черніговській області. 

 Отже, інсулін це гормон пептидної будови. Молекула інсуліну складається з двох ланцюгів (один містить 21, 
а другий – 30 амінокислотних залишків), сполучених дисульфідними містками – S – S -. Інсулін контролює 
метаболізм цукрів в організмі. Його недостача або відхилення у просторовій будові призводить до діабету. [7. с. 479] 

 Інсулін – перший білок, для якого була встановлена послідовність чергування амінокислотних залишків. 
 Інсулін – перший білок, який вдалося синтезувати хімічним шляхом. Цього видатного результату досягнула 

група китайських хіміків. 
 Інсулін – перший фармакологічний препарат, промисловий випуск якого був налагоджений за допомогою 

методів генетичної інженерії. [1. с. 71] 
 На допомогу лікарям прийшли хіміки. Вони винайшли досить прості методи визначення глюкози в сечі й у 

крові. Проте такі аналізи робили тільки в поліклініках. Хворий, маючи направлення лікаря-ендокринолога, має 
прийти рано-вранці (аналіз треба робити натще) у поліклініку й здати кров на анліз. Потім у лабораторії за 
допомогою спеціальних реактивів визначають у крові вміст глюкози. Сучасні досягнення аналітичної хімії 
дозволяють подолати ці труднощі. Хіміки розробили ряд простих тестів, що дозволяють швидко визначити 
концентрацію глюкози в крові або сечі. В одному з найпростіших тестів краплю сечі наносять на смужку паперу, що 
містить чотири спеціальні реактиви. У присутності глюкози йдуть реакції з утворенням сполуки, забарвленої у синьо-
фіолетовий колір. За інтенсивністю забарвлення смужки можна приблизно судити про концентрації глюкози в сечі 
(аналогічні тести існують і для визначення глюкози в крові). Для більш точного визначення концентрації глюкози в 
поліклініках використовують спеціальний прилад – фотоелектричний колориметр, що вимірює інтенсивність 
забарвлення. 

 В останні роки хіміки-аналітики розробили більш точний і простий за виконанням метод вимірювання. 
Хворому досить мати вдома маленьку коробочку-глюкометр розміром із мікрокалькулятор, а також набір тестів-
смужок, щоб самому в будь-який час визначити вміст глюкози у крові. Ось як діє глюкометр. На тест-смужку – 
маленьку пластмасову пластинку нанесено два електроди – дві тонкі срібні смужки. Наприкінці пластинки між 
електродами розташована мініатюрна реакційна камера, у яку заздалегідь поміщена суміш реактивів. Перед 
проведенням аналізу тест-смужку вставляють у глюкометр, що автоматично включається, коли срібні електроди 
торкнуться електричних контактів усередині приладу. Потім треба злегка вколоти палець, видавити маленьку 
крапельку крові й доторкнутися до неї кінчиком тест-смужки. Під дією капілярних сил – тих самих, які змушують 
підземні води підніматися до верхівок найвищих дерев, - крапелька крові швидко засмоктується через тонкий канал 
усередину «реактора». У ході хімічної реакції генерується слабкий електричний струм, що і вимірюється 
глюкометром. Оскільки величина струму прямо пропорційна концентрації глюкози, на табло приладу висвічується 
вміст глюкози в крові – у мілімолях на літр або в старих одиницях – «міліграм – відсотках» (тобто в міліграмах 
глюкози на 100 мл. Розчину; 1 ммоль/л = 18 мг %). Коли смужку виймають із глюкометра, прилад сам відключається. 
Весь аналіз займає ледве більше хвилини! [6. с. 92 - 94] 

 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це день, який служить нагадуванням всьому 
прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає. Вперше Всесвітній день боротьби 
з цукровим діабетом був проведений IDF (Міжнародною діабетичною федерацією) і ВООЗ 14 листопада 1991 року 
для координації боротьби з цукровим діабетом у всьому. Проводиться щорічно 14 листопада – дата обрана в знак 
визнання заслуг одного із відкривачів інсуліну Фредеріка Бантинга, який народився 14 листопада 1891 року. 
Починаючи з 2007 року, відмічається під егідою Організації Об’єднаних Націй. Був проголошений Генеральною 
Асамблеєю ООН в спеціальній резолюції № А/RES/61/225 від 20 грудня 2006 року. 
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ОБЗОР ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЛТАЯ 
 

На сегодняшний день дендрохронологический метод достаточно широко применяется в исследованиях, как 
естественнонаучного, так и гуманитарного характера. Это связано с его уникальностью: данный метод позволяет 
проводить датировки создания объектов из древесины (археологические находки, исторические деревянные 
строения, памятники архитектуры и т.д.), реконструировать изменение природных процессов (климатического, 
гидрологического, геоморфологического и ряда других) и их экстремальные проявления (засухи, наводнения, 
оползни, сели и т.д.). Такой широкий диапазон использования метода связан с особенностью формирования 
радиального прироста – годичного кольца. Ширина (также плотность) кольца зависит от степени благоприятности 
условий произрастания дерева и определяется изменчивостью фактора, лимитирующего рост дерева. С помощью 
дендрохронологического метода можно реконструировать изменения окружающей среды с точностью до сезона или 
года [9]. Для проведения дендрохронологических или дендроэкологических (и следовательно, палеоэкологических) 
необходим создание древесно-кольцевая база данных. Наибольшее развитие на сегодняшний день получило 
дендроклиматическое направление (реконструкция динамики климата на основе древесно-кольцевых рядов). 
Наиболее распространены дендроклиматические исследования северной и верхней границы леса. 

Алтай – горы южной Сибири, достаточно перспективный район с точки зрения построения длительных 
древесно-кольцевых шкал и реконструкции климата. Территория гор Алтая изучена в дендрохронологическом 
смысле достаточно дискретно. Одновременно с тем, полученные хронологии показывают наличие 
мезоклиматического сигнала, что позволяет говорить об индикации динамики регионального климата и об 
интерполяции полученных данных на соседние территории. 

Можно выделить ряд ученых, использовавших дендрохронологический метод в своих исследованиях: М.Ф. 
Адаменко, Н.И. Быков, А.Ю. Бочаров, В.Н. Воробьёв, В.С. Мыглан, А.Н. Назаров, Д.В. Овчинников, И.П. Панюшкина, 
Д.А. Савчук, И.Ю. Слюсаренко в результате были получены обобщенные древесно-кольцевые шкалы, 
используемые для реконструкции климатической изменчивости и динамики природной среды. Территориальный 
охват исследования на Алтае представлен двумя ареалами - Северо-западный Алтай: Семинский хребет [2] и 
Центральный Алтай: Северо-Чуйский хребет [1;3;5-8] и межгорные котловины [4].  

На сегодняшний день построены сверхдлительные хронологии по живым деревьям, по древесине из 
природных отложений, археологических и архитектурных памятников Центрального Алтая: 1105-летняя хронология 
по Актру (Северо-Чуйский хребет) [8], 1241-летняя хронология Актру-Корумду-Маашей, 1772 - летняя [5] и 1896-
летняя хронология Джело [6]. Все древесно-кольцевые ряды построены по лиственнице сибирской, 
произрастающей на верхней границе леса Северо-Чуйского хребта и обнаруженной выше (высохшие стволы). 
Накопленный дендрохронологический материал позволяет создать 6000-летнюю хронологию [7], что расширит 
временные возможности палеоклиматических реконструкций. 

При сравнении хронологий Актру-Корумду-Маашей (северный склон Северо-Чуйского хребта) и Джело 
(южный склон одноименного хребта) были выявлены [5] некоторые различия в реакции на динамику летних 
температур. Из этого можно заключить, что фактор рельефа (а именно, экспозиция склонов) определяет специфику 
дендроклиматического сигнала. 

Анализируя восстановленные температуры летнего периода (июня или июнь-июля), можно выделить ряд 
периодов потепления и похолодания [Мыглан и др., 2009, 2012]. Четко выражены в динамики прироста и 
реконструированных температур малый ледниковый период (похолодание XVII–XIX вв.) и современный тренд на 
повышение температуры, начиная, примерно, с 1930-х гг.  

Полученные хронологии имеют выраженный мезоклиматический сигнал, что позволяет экстраполировать 
полученные результаты на территорию всего Алтая, преимущественно, на высокогорную часть. С целью уточнения 
возможности использовать высокогорные хронологии для оценки климата низкогорий и среднегорий данной горной 
системы требуются дополнительные региональные исследования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ («Трансформация этнокультурных ландшафтов Алтая в условиях изменения природной и социокультурной 
среды»), проект № 12-31-01254-а2 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ 

 
Жизнедеятельность человека предопределяет образование большого количества промышленных и 

бытовых отходов, в результате чего происходит возрастающее загрязнение земной поверхности, гидрографической 
среды и атмосферы и, как следствие, загрязнение подземных вод. Борьба с загрязнением  подземных вод особенно 
актуальна на территориях городов, где в силу высокой концентрации населения, промышленности, транспорта и 
коммунального хозяйства оно происходит особенно интенсивно.  

Загрязнение подземных вод – это такие изменения качества воды (физических, химических и 
биологических свойств), которые делают её частично или полностью не пригодной для использования. Критерием 
оценки степени загрязнения природных вод служат нормы предельно допустимых концентраций отдельных 
компонентов и общей минерализации воды. 

Загрязнение подземных вод зависит от следующих факторов: наличия источников загрязнения, 
интенсивности отбора подземных вод, гидрогеологических условий водоносного горизонта. Наиболее подвержены 
загрязнению грунтовые воды и залегающие близко от поверхности горизонты напорных вод.  

Основными загрязнителями подземных вод являются:  
а) промышленные отходы и прежде всего промышленные сточные воды;  
б) некондиционные природные воды;  
в) бытовые стоки и отходы; 
 г) сельскохозяйственные удобрения и ядохимикаты. 

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены 
в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и 
неочищенные стоки. Есть несколько природных загрязнителей. Находящиеся в земле соединения алюминия 
попадают в систему пресных водоёмов в результате химических реакций. Паводки вымывают из почвы лугов 
соединения магния, которые наносят огромный ущерб рыбным запасам. 

Однако объём естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с теми, что производит 
человек. Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, 
многие из которых представляют собой новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные 
концентрации токсичных тяжёлых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), пестициды, нитраты и фосфаты, 
нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВы).  

Определенный вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они 
способны растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов тяжелых металлов. 
С атомных электростанций в круговорот воды в природе попадают радиоактивные отходы. 

Сброс неочищенных сточных вод в водные источники приводит к микробиологическим загрязнениям воды. 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 80% заболеваний в мире вызваны неподобающим 
качеством и антисанитарным состоянием воды 

 Лесные хозяйства и открытый дренаж - источники большого количества веществ, попадающих в пресную 
воду, в первую очередь железа, алюминия и кадмия. С ростом деревьев кислотность лесной почвы увеличивается, 
и проливные дожди образуют очень кислые стоки, губительные для живой природы. 

Атмосферное загрязнение пресной воды особенно пагубно. Есть два вида таких загрязнителей: 
грубодисперсные (зола, сажа, пыль и капельки жидкости) и газы (сернистый газ и двуокись азота). Все они — 
продукты промышленной или сельскохозяйственной деятельности. Когда в дождевой капле эти газы соединяются с 
водой, образуются концентрированные кислоты - серная и азотная. 

Твёрдые и жидкие загрязняющие вещества попадают из почвы в источники водоснабжения в результате 
т.н. выщелачивания. Небольшие количества сваленных на землю отходов растворяются дождём и попадают в 
грунтовые воды, а затем в местные ручьи и реки. Жидкие отходы быстрее проникают в источники пресной воды. 
Растворы для опрыскивания сельскохозяйственных культур либо теряют свою активность при контакте с почвой, 
либо попадают в местные реки, либо выщелачиваются в земле и проникают в грунтовые воды. До 80 % таких 
растворов тратятся впустую, так как попадают не на объект опрыскивания, а в почву. 

Время, требуемое для проникновения загрязнителей (нитратов или фосфатов) из почвы в грунтовые воды, 
точно неизвестно, но во многих случаях этот процесс может длиться десятки тысяч лет. Загрязняющие вещества, 
поступающие в окружающую среду от промышленных предприятий, называют промышленными стоками и 
выбросами. 

В пресной воде в растворённом виде встречается свинец. Один из источников свинцового загрязнения - 
рыболовные грузила, которые постоянно выбрасывают при запутывании лески. От свинца сильно страдают лебеди, 
проглатывающие грузила вместе с водорослями. Он остаётся в желудке птиц, постепенно растворяясь и вызывая 
их смерть. «Сломанная шея» (когда мышцы не могут держать длинную шею птицы, и в результате она медленно 
умирает от голода) является признаком свинцового отравления. Другой тяжёлый металл, кадмий, проникает в 
пресноводную среду, поражает рыб, а через них попадает в организм человека и могут погибнуть все.... 

Для большинства регионов Украины характерны следующие общие проблемы, связанные с загрязнением 
питьевой воды: антропогенное загрязнение источников водоснабжения; избыточное хлорирование; вторичное 
загрязнение.  

Антропогенное загрязнение источников водоснабжения связано с огромными выбросами неочищенной 
воды промышленными предприятиями Украины, а также канализационными сетями городов. По оценкам 
специалистов, очищается не более 30% всей воды. 
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Хлорирование воды остаётся в подавляющем большинстве городов Украины основным методом 
обеззараживания и очистки воды. Однако хлорирование питьевой воды вызывает образование хлорорганических 
соединений, которые чрезвычайно вредны для организма человека. Опасность хлорорганических соединений 
состоит еще в том, что они могут поступать в организм сквозь кожу, например, при приеме душа. Потребление 
такой воды опасно, но, к сожалению, очистка и обеззараживание питьевой воды в городах продолжает проводиться 
методом хлорирования.  

Во всех городах Украины износ коммунальных систем водоснабжения достигает 60-70%. Все это приводит 
к постоянным перебоям с поставкой воды, а также к вторичному загрязнению питьевой воды. Постоянные порывы, 
отключения воды вызывают размножение вредных микроорганизмов, сине-зелёных водорослей, развитие коррозии 
на стенках труб. Часто водопровод располагается вблизи канализационной системы, которая также изношена. 
Возникают ситуации, когда канализационные стоки засасываются в водопроводы.  

Даже если после очистных сооружений качество питьевой воды худо-бедно соответствует ГОСТу, то после 
прохождения через водопроводную сеть она становится непригодной к употреблению.  

Вторичное загрязнение вызывает такие заболевания, как гепатит, дизентерия и даже брюшной тиф. Только 
за прошедший год в Украине зафиксировано 8 вспышек инфекционных заболеваний, связанных с некачественной 
питьевой водой. Именно из-за некачественной питьевой воды взрослые и дети заражались гепатитом, дизентерией 
и даже брюшным тифом! 

В г. Харькове техногенное влияние и проникновение загрязнения распространяется на глубину залегания 
основных эксплуатационных водоносных горизонтов, таких как межигорско-обуховский (харьковско-верхнекиевский, 
бучакско-каневский и верхнемеловой). Также отмечается снижение качества даже хорошо защищённого 
водоносного комплекса - сеноман-нижнемеловых отложений, которые являются стратегическим резервом пресных 
питьевых вод для г. Харькова.  

Наблюдается ухудшение качества грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта. 
Отмечается повышение концентраций по таким показателям как сульфаты, нитраты; неудовлетворительное 
бактериологическое состояние, также по общему содержимому солей, жёсткости. Это объясняется высокой 
техногенной нагрузкой со стороны предприятий и автотранспорта города, так как питание четвертичного горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации поверхностного стока.  

В Харьковском регионе отмечается загрязнение подземных вод верхнемелового водоносного горизонта, 
что является большой проблемой для города в целом. Прекращение откачки воды из этого горизонта привело к 
значительному усилению подтопления в городе. На данный момент в г. Харькове в подтопленном состоянии 
находится более 5 тыс. га застроенных территорий. Ситуация может быть улучшена только с возобновлением 
откачки с верхнемелового и вышезалегающих водоносных горизонтов с использованием вод на производственные 
потребности предприятий города.  

Вода первого горизонта четвертичных аллювиальных отложений является гидрокарбонатно-магниево-
кальциево-натриевой, загрязнена, непригодна для нужд питьевого водоснабжения. Здесь отмечается превышение 
ПДК по общей минерализации в 1,1 раза.  

Второй водоносный горизонт – водоносный горизонт бучакской свиты эоцена характеризуется как менее 
загрязнённый. Вода – сульфатно- натриево-кальциево-магниевая также непригодна для нужд питьевого 
водоснабжения. Превышения норм ПДК по общей минерализации в 2,7 раза.  

Третий водоносный горизонт – горизонт трещиноватой зоны меловых отложений. Воды мергельно - 
меловой толщи являются сульфатно кальциево-натриево-магниевые и соответствуют нормам качества воды ГОСТ 
2876-82 «Вода питьевая». Используется для хозяйственно- питьевого водоснабжения. Самый загрязненный 
водоносный комплект четвертичных отложений, т.к. подвержен техногенному, органическому и химическому 
загрязнению.  

Действенным средством предотвращения загрязнения подземных вод являются принимаемые 
государствами законы по охране окружающей среды, но добиться их соблюдения трудно. Поэтому новая 
международная инициатива — «платит сторона, виновная в загрязнении» — идеальна по сути, но редко даёт 
плоды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по допустимым уровням 
загрязнения. Например, содержание кадмия в воде не должно превышать 3/1000 мг/л. 

Сегодня Европейское Сообщество издаёт директивы о качестве воды, но правительства европейских стран 
не спешат выполнять эти требования. Так, в 1992 г. 9 из 12 стран — членов ЕС превысили уровень содержания 
нитратов в своих водоёмах. По новому законодательству, от всех членов ЕС требовалось к 2002 г. создать 
специальные очистные станции для обработки воды для городского и промышленного потребления, чтобы 
предотвратить загрязнение рек. В большинстве стран эта работа выполнена. 
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Віра Дерега  

(Миколаїв, Україна) 
 

СІМЕЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 
 

Державна сімейна політика є важливим політичним інструментом впливу на забезпечення сприятливих умов 
для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішу реалізацію сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, 
підвищення значення сім'ї як основи суспільства, укріплення і розвиток соціального інституту сім'ї в цілому.  

Функціонування сім’ї в сучасних умовах та відповідна державна стратегія вимагають глибокого осмислення і 
наукового аналізу, одним із аспектів якого є визначення сімейної політики як складової соціальної політики держави. 
Цей аспект має значення для формування теоретико-методологічних засад державної сімейної політики, її наукової 
парадигми. 

Серед наукових досліджень, присвячених даній темі, слід вказати наступні. Сутнісним характеристикам 
державної сімейної політики присвячені праці А.Антонова, С.Вакуленко, С.Вогулкіна, С.Дармодєхіна, С.Каунової, 
Г.Клімантової, Г.Кришталь, Н.Лук’янової, Л.Мельничук, А.Мішина, С.Ничипоренко, І.Семенець-Орлової, Г.Сініциної, 
І.Чеховської, Н.Шок. В контексті досліджень соціальної політики та соціальної державності до проблематики сімейної 
політики звертались науковці В.Бабкін, Н.Борецька, М.Волгін, Е.Гансова, А.Сіленко, О.Скрипнюк, В.Скуратівський, 
О.Палій, Є.Холостова, П.Шевчук та інші.  

 Незважаючи на значні наукові доробки в цій сфері, тематика державної сімейної політики залишається 
актуальною і проблематичною. Саме тому мета даної роботи полягає в аналізі сімейної політики як складової 
соціальної політики держави. 

Визначальною для дослідження теоретичних основ державної сімейної політики є надзвичайно складна 
категорія «політика». Це явище залежно від сфери застосування вживається в різних значеннях. Сам термін 
«політика», що перекладається з грецької мови як державні і суспільні справи, визначається як особлива сфера 
суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання і 
реалізацію влади індивідами й соціальними групами з метою здійснення власних запитів і потреб [1, с.498].  

Термін «державна політика» охоплює суспільну діяльність, пов’язану передусім з участю в боротьбі за 
владу в державі. Як сфера суспільного життя політика включає також політичні ідеї та відповідні їм установи. З 
позицій методів і технології політика часто визначається в літературі як мистецтво можливостей та маніпулювання.  

В.Тертичка визначає державну політику як відносно стабільну, організовану й цілеспрямовану дію/бездію (як 
пролонґацію наявної політики) державних інституцій (не випадковою, безсистемною поведінкою учасників процесу 
політики) і містить не окремі абстрактні, а конкретні рішення щодо розв’язання проблем або сукупності проблем і є 
відповіддю на суспільні вимоги. Невід’ємним компонентом державної політики є її леґітимність, монополія держави 
на законний примус та безпосередня конкретна дія чи бездія, що й аналізується, адже оцінюється безпосередня 
дієвість/пасивність державних інституцій у дослідженні позитивних/неґативних її результатів і наслідків [2, с.12-13]. 

О.Кучеренко обгрунтовує концептуальне розуміння державної політики як багатокомпонентної, 
багатовимірної, динамічної системи, що є “стрижнем” виміру політичного життя суспільства й людини з 
різнорівневими горизонтальними та вертикальними зв’язками, зовнішніми впливами та внутрішніми процесами, що 
відображають єдність економічної, політичної та соціальної сфер, процес взаємодії державної політики й 
державного управління [3, с.5]. 

Своєрідною формою і засобом практичного втілення в життя державної політики є державне управління. 
Політика й управління тісно взаємопов’язані, внаслідок чого політика стає управлінням, а управління становить 
найбільшу політику. 

У даній роботі сімейна політика розглядається як невід’ємна складова державної соціальної політики, тому 
цілком правомірним буде розглянути цю категорію. 

Словосполучення «соціальна політика» походить від таких родових понять, як «політика» та «соціальне». 
Що стосується терміну «соціальний», то варто звернути увагу на наступне. Термін «соціальний» походить від 
латинського «socialis» – спільний, громадський, тобто це назва всього міжлюдського, усього того, що пов’язано із 
спільним життям людей, з різними формами їх спілкування, взаємними обов’язками [4, с. 429-430]. За відомим 
словником В. Даля, «соціальність» походить від французької і означає громадськість, суспільність, таке, що 
характеризує спільне життя, взаємні обов’язки цивільного побуту, життя [5, с. 284]. Отже, «соціальне» – це те, що 
стосується суспільства і спільності, має міжособовий і спільнісний характер.  

Соціальна політика передбачає забезпечення соціальної безпеки, регулювання соціальних процесів, 
реалізацію інтересів споживачів, створення умов для сталого людського розвитку, і займає суттєве місце в механізмі 
забезпечення потреб людини.  

На думку автора, соціальну політику можна визначити як систему заходів інститутів суспільно-політичного 
життя, спрямованих на забезпечення оптимального розвитку соціальної сфери, підвищення добробуту та 
задоволення потреб суспільства як загалом, так і окремого громадянина. Під суспільно-політичними інститутами 
мається на увазі сукупність суб’єктів, які беруть участь у здійсненні соціальної політики.  

Як відзначає український вчений В. Скуратівський, соціальна політика передбачає глибинні тенденції 
розвитку в усіх сферах суспільного життя, що зумовлюють процес розвитку соціального буття і соціальної безпеки 
людини та цілеспрямований вплив на них суб’єктів регулятивної діяльності. Така політика має виявляти та 
розв’язувати суперечності як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру в економіці, політиці, соціальних, духовних 
відносинах, аспектах, тенденціях розвитку та функціонування, що впливають на соціальне буття, соціальне 
самопочуття та безпеку людини [6, с. 100]. 

Соціальна політика, а в її складі і сімейна політика, це – невід’ємна складова діяльності держави, 
відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Зважена соціальна політика зберігає стабільність у 
суспільстві, що дозволяє йому розвиватися без значних потрясінь, заколотів та революцій. Соціальна політика є 
своєрідним «амортизатором» ринкових ризиків, тому її основним критерієм є рівень суспільної злагоди та 
солідарності. 

Особливу роль соціальна політика відіграє в суспільствах перехідного типу, оскільки її механізми захищають 
людину від втрат доходу, а населення взагалі – від негативних наслідків економічних реформ, структурних 
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трансформацій виробництва, ринкової стихії. До того ж, соціальна політика – це той інструмент, за допомогою якого 
влада може впливати на суспільство і отримувати підтримку політичного курсу, який проводиться. Цю величезну 
силу соціальної політики, точніше, її гасел, особливо чітко можна спостерігати під час виборчого процесу. 

Метою соціальної політики в соціальній, демократичній державі є загальний добробут, у тому числі 
забезпечення мінімально необхідного рівня соціального захисту різних категорій населення. 

Що стосується державної сімейної політики, то, як справедливо зазначає А.Мішин, визначення терміну 
«державна сімейна політика» та його наповнення залежить від багатьох чинників. У даному випадку найголовнішим 
є розуміння того, які саме сім’ї потребують державної допомоги та яку ідеологію щодо сім’ї підтримує та поширює 
держава. Така ідеологія розуміється як система поглядів, цінностей та настанов, за допомогою яких 
усвідомлюються/аналізуються соціальні проблеми та визначаються цілі й способи діяльності, спрямованої на 
утвердження чи зміну суспільних відносин та соціальних феноменів (у тому числі – громадянських шлюбів). 
Розроблення, оприлюднення та суспільне схвалення такої ідеології є точкою відліку для формулювання 
концептуальних засад державної сімейної політики як цілісної науково-практичної системи [7, с.17]. 

І.Чеховська визначає сімейну політику як цілеспрямовану діяльність державних органів і інших соціальних 
інститутів, покликану створювати оптимальні умови для виконання сім’єю її функцій, гармонізувати відносини між 
особою, сім’єю і суспільством [8, с.471]. Водночас, державна сімейна політика визначається як самостійний напрям 
соціальної політики, система комплексної діяльності держави, яка спрямована на соціальний інститут сім’ї з метою 
збереження, укріплення і розвитку, захисту інституційних прав та інтересів, активізації суб’єктної ролі, забезпечення 
суверенітету та добробуту сім’ї на підставі правового регулювання її відносин з державою. 

Г.Кришталь справедливо зауважує, що  сімейна політика потрібна з наступних фундаментальних причин: 
для добра особи і для добра суспільства, яке не може добре функціонувати без здорових і сильних сімей. 
Завданням сім’ї – повне, цілісне виховання людини, яка стане в майбутньому добрим, повноцінним громадянином. 
Сімейна політика необхідна тому, що без неї не існує соціальна справедливість [9, с.1]. 

Беручи до уваги наявні підходи до визначення основних складових державного управління, Л.Мельничук 
пропонує розглядати державне регулювання розвитку соціального інституту сім’ї як цілеспрямований систематичний 
вплив з боку держави на суспільні відносини та соціальні інститути, від яких залежать оптимальне функціонування й 
розвиток сім’ї, з метою максимального задоволення потреб особи, сім’ї та суспільства в цілому. Система державного 
регулювання цих процесів має включати такі складові, як цілі, завдання, функції (напрями) та механізми здійснення, 
що визначаються особливостями розвитку сім’ї та концентруються у формі державної сімейної політики [Мельничук, 
с.7-8].  

Зважаючи на недостатню розробленість питання щодо визначення механізмів державного регулювання 
розвитку соціального інституту сім’ї та виходячи із загальних методологічних основ управління й регулювання, 
Л.Мельничук розглядає цю складову як сукупність способів впливу на діяльність суб’єктів регулювання та фактори, 
від яких залежать зміни моделей, зразків сімейної поведінки [10, с.8]. 

Таким чином, в цілому державну сімейну політику можна визначити як заходи держави та інших суб’єктів 
політики, спрямовані на утвердження чи зміну сімейних відносин, сім'ї як соціального феномену і які обумовлені 
політичною ідеологією щодо сімейних цінностей. В свою чергу, сімейна політика соціальної держави – це політика, 
спрямована на створення необхідних умов для успішного функціонування сім’ї, добробут, укріплення і розвиток сім'ї 
як важливого соціального інституту суспільства та основи стабільності політичної системи.  
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ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ТА СУТЬ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ» 

 

В умовах сучасного динамічного та інформаційного суспільства достатньо актуальним стає питання 
впровадження системи «електронного уряду». Варто зазначити що дана проблематика наразі хвилює не лише 
представників влади а й кожного свідомого громадянина. Враховуючи сучасні можливості комп’ютерних технологій 
та швидкий розвиток дистанційної комунікації можливо свідчити про те що на даний час електронний уряд є 
реальною альтернативою уряду традиційному.  
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Що стосується джерельної бази та рівня розробленості теми, то слід зауважити, що дана проблемі є 
достатньо розвиненою. Серед вітчизняних науковців в розробку концепції електронного уряду здійснили вагомий 
внесок такі вчені, як И. Агамирзян [1], М. Арич[2], О.Баранов[4], О.Ємельяненко[7], А.Асанова[3], В.Дрожжінов[5], 
О.Штрік[5], Л. Сморгунов[9] та багато інших.  

Основною метою статті є систематизація та узагальнення літературної бази з проблематики системи 
електронного уряду а також аналіз світового досвіду його впровадження . Поставлена мета дозволяє сформулювати 
наступні цілі: дослідити сутність поняття «електронний уряд», проаналізувати світовий та вітчизняний досвід із 
впровадження електронного уряду, охарактеризувати особливості, принципи та рівні електронного уряду, а також 
визначити основні етапи запровадження електронного уряду.  

Доцільним буде розпочати висвітлення теми із основної дефініції, тобто із визначення «електронного 
уряду». Існує величезна кількість визначень даного поняття. Наведемо деякі із них.  

 Інформаційна система «Електронний уряд» – це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та 
надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити 
надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а також їх інформування про діяльність органів 
влади [8]. 

Електронний уряд (англ. e-Government) – це модель державного управління, заснована на використанні 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для підвищення ефективності та прозорості влади, а також 
встановлення суспільного контролю над нею. Необхідною умовою переходу до електронного уряду є широка 
інформатизація всіх процесів у звичайній діяльності міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади, 
причому як внутрішніх, так і зовнішніх [6].  

Електронний уряд – це спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних 
мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі 
реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, 
неурядових організацій [11]. 

О. Баранов зазначає, що електронний уряд – це уряд, у якому вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх 
зв’язків і процесів підтримується й забезпечується відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями. Іншими 
словами, необхідною умовою переходу до електронного уряду є широка інформатизація всіх процесів у звичайній 
діяльності міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади, причому як внутрішніх, так і зовнішніх [4]. 

Саме поняття «електронного уряду» з’явилося на початку 90-х років, реалізовуватися ж практично воно 
почало тільки наприкінці 90-х. Першим у світі ідею урядового порталу реалізував Сінгапур. Він став першою країною, 
де у 1999 році був створений масштабний урядовий портал. Урядовий портал країни не тільки почав надавати 
інформаційні послуги, але й дозволив отримати деякі державні послуги, для яких раніше населення було змушене 
відвідувати різні міністерства та відомства. Портал підтримує кілька розділів: бізнес, оборона, освіта, зайнятість, 
охорона здоров’я, житло, правопорядок та інше. Кожна державна установа відповідає за свій сектор [11].  

Законодавча система США пішла далі всіх у процедурному підході до фіксації змін у житті суспільства, тому 
не дивно, що саме ця держава стала однією з перших у розробці систем електронного уряду.  

Ще в лютому 1997 року американська адміністрація виступила з ініціативою «Удосконалення урядової 
діяльності через нові технології», а в 2000 році стартував проект FirstGov, що об’єднав близько 20 000 сайтів 
державних органів різних рівнів. Проект здійснювався в кілька етапів: до 2002 року проводилися нескладні операції 
(наприклад, оформлення водійських ліцензій, заповнення деяких електронних документів), з 2002 по 2005 рік – 
створювався єдиний сайт електронного уряду, що дозволив американцям спілкуватися в Інтернеті як із 
представниками федерального уряду, так і з органами урядування штатів і міст [11].  

 У Європі лідером в цій області є Великобританія – з 2000 року реалізується програма “E-citizen, e-business, 
e-government” («Електронний громадянин, електронний бізнес, електронний уряд») у рамках проекту «Стратегічної 
структури для обслуговування суспільства в інформаційному столітті». Програма передбачає розвиток і 
використання всіх електронних видів державних послуг – вони можуть надаватися через Інтернет, мобільний зв’язок, 
цифрове телебачення, центри обслуговування викликів (кол-центри) [11].  

Якщо говорити про країни Центральної і Східної Європи, то Європейський Союз уже створив фонд "Smart", 
задачею якого є надання допомоги цим країнам в «електронізації» діяльності державних органів На просторі 
колишнього СРСР першими впроваджувати електронне урядування почали країни Балтії – Естонія і Латвія [11].  

У пострадянських країнах на цей час реалізуються різні проекти, які становлять основу «електронного 
уряду»: удосконалюється телекомунікаційна інфраструктура, починається широке вживання корпоративних систем в 
митній, фінансовій, податковій областях; формуються різні електронні реєстри, кадастри [11].  

В Україні першим етапом створення подібної системи прийнято вважати 1998 р. Тоді було ухвалено 
Національну програму інформатизації. У ній один з напрямів присвячений створенню відомчих інформаційно-
аналітичних систем. Лише в 2000-2001 роках був передбачений розвиток або створення понад 30 інформаційно-
аналітичних систем різноманітного рівня та двох десятків систем електронних інформаційних ресурсів 
загальнодержавного масштабу. До них можна віднести: системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної статистики, податкової адміністрації, митної служби, міністерств транспорту, праці та соціальної політики, 
аграрної політики, внутрішніх справ, інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій, Вищого 
арбітражного суду й багатьох інших[1].  

Наразі відбувається модернізація системи електронного урядування, готується нова концепція розвитку 
веб-порталів органів виконавчої влади, яка забезпечить інтерактивний зв’язок між владою та громадянами, бізнесом 
і зможе надавати цілий ряд послуг[2]. 

Електронний уряд – це нове явище для України, воно є резонансним і широко обговорюється серед 
громадян. Предметом дискусії є також майбутнє урядів взагалі. У цьому контексті виділяють дві крайні точки зору: 

1.  В умовах найбільшого поширення інформаційних комп’ютерних технологій роль держави, уряду, 
місцевих органів влади й інших централізованих владних інститутів нівелюватиметься. Це пояснюють тим, що 
«електронна демократія» (комп’ютерні технології) зможе забезпечити реальну можливість участі в ухваленні 
управлінських рішень найширшим верствам населення, усім без винятку громадянам. Справді, сучасні техніка й 
технології в принципі дозволяють це зробити. Але уявіть собі, щодня ви після роботи маєте сідати до монітора 
комп’ютера й висловлювати свою думку з усіх важливих і менш важливих питань держави, області, міста, району 
тощо. При цьому вам необхідно вивчити історію питання, оцінити соціально-економічні, екологічні, політичні й інші 
наслідки ухвалення рішення. Напевно, для багатьох з нас це видасться досить обтяжливим. Та й прийняті рішення 
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хтось повинен реалізовувати, контролювати їхнє виконання. Очевидно, певні органи, наділені владними 
повноваженнями [3]. 

2.  Впровадження інформаційних технологій не призводить до зниження ролі державних інституцій, органів 
самоврядування, навпаки - підвищення ефективності діяльності згаданих органів, яке визначає ще більшу їхню 
значимість. Але в чому праві ініціатори дискусій, так це в тому, що в умовах широкого використання комп’ютерних 
технологій необхідно переглядати парадигму державного, адміністративного управління [3]. 

Виділяють 5 основних етапів розвитку системи електронного уряду. 
На першому етапі створюються веб-ресурси різних міністерств і відомств, що містять інформацію про їхню 

місію і напрямки діяльності. Сайти державних органів, як правило, не підтримуються централізовано і не 
об’єднуються в єдиний портал. 

На другому етапі з’являються перші елементи інтерактивності (наприклад, відправлення питань і 
одержання відповідей громадян за допомогою електронної пошти). Постійно публікуються новини про діяльність 
державних органів влади. 

Третій етап характеризує поява повноцінної інтерактивності – можливості здійснювати операції в режимі 

он-лайн (наприклад, сплатити штраф, замовити паспорт, продовжити дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така 
конкретизація роботи електронного управління, що полягає вже не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, 
припускає створення спеціальних сайтів для підтримки цих сервісів не лише для центральних, але і для міських, і 
навіть районних, органів влади. 

Четвертий етап – створення об’єднаних порталів різних відомств і служб, через які можна здійснювати 
будь-які види трансакцій, для яких раніше було потрібно звертатися безпосередньо в державний орган. Через 
регіональні портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація 
іноземних документів тощо. З’являються регіональні портали, що поєднують у собі як увесь спектр державних 
послуг, так і послуги недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, інтернет-банкінгу. 

На п’ятому етапі відбувається створення електронної системи державного управління на основі єдиних 

стандартів, а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг – і для громадян, і для бізнесу. 
Більшість фахівців вважає, що найвищим ступенем розвитку електронної демократії є запровадження електронної 
системи волевиявлення (електронного голосування) [6]. 

Посилаючись на вище викладене,слід сказати що, всі поставлені завдання були виконані. Отже, можемо 
зробити висновок, що навіть короткий огляд проблеми створення електронного уряду, свідчить про пильну увагу, що 
приділяється даному питанню як за кордоном так і на терені України. Таким чином Останнім часом представниками 
уряду досить часто ведуться обговорення стосовно впровадження електронного уряду . Але, на жаль, найчастіше 
створення такої системи зводиться лише до наявності веб-сайту, який в першу чергу виконує інформаційну функцію. 
Тому в першу чергу потрібно розуміти, що йдеться про інформатизацію всіх управлінських процесів в органах 
державної влади всіх рівнів.  

До того ж що стосуються України, то власне перехід до електронного уряду відбуватиметься ще складніше 
ніж в західних країнах. Причиною тому є бюрократичні та кон’юнктурні особливості. Лише створення загальної 
атмосфери затребуваності роботи із широким використанням сучасних комп’ютерних технологій з одного боку й 
політичної волі з іншого сформує умови для швидкого створення електронного уряду [4].  
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
Гүлназ Тасжарғанова  

(Қызылода, Қазақстан) 
 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ БАҚЫЛАУДЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Әлемдік өркениеттің маңызды қозғаушы күші атом энергетикасы болып отыр. Олай дейтін себебіміз, 
адамзаттың XXI ғасырдағы тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде және энергетикалық 
сұраныстарын қанағаттандыруда ядролық қуат көздері айтарлықтай үлес қосуда. Әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғанындай көмірсутегімен салыстырғанда атом энергетикасының үлкен экономикалық тиімділігі шешуші рөл 
атқармақ. Сондықтан, Қазақстан энергетикасы да осы жолға бет бұра бастады. Қазақстанның атом энергетикасын 
дамытуға мүмкіншілігі жетеді. Оның ең басты дәлелі ретінде елімізде әлемдік барланған уран қорының 19 
пайызының шоғырланғанын айтуға болады.  

Қазақстан соңғы жылдары уран өндіруден алдыңғы қатарлы елдердің өзін басып озуда. Өйткені, 
Қазақстанның дамыған уран өндіретін және қайта өңдейтін өз өнеркәсібі дамып келеді. «Қазатомөнеркәсіп» холдингі 
жүзеге асыратын толық ядролық-отын циклына ие компания құру жөніндегі стратегия отандық атом энергетикасын 
елімізде өндірілген отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл электр энергиясына барынша төменгі тарифтер 
белгілеуге септігін тигізуде десек те уран өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін әсері жөнінде ойланғанымыз жөн. 

Уран кен орындарын  игеру  барысында  топырақ, су және атмосфера  әртүрлі химиялық заттармен 
ластанады. Қоршаған  ортаны  қорғау  мәселесі  өте   өткір  болып отыр. Қазіргі кезеңде экологиялық-аналитикалық 
бақылау немесе кешенді зерттеулер жүргізілмейді. Қоршаған ортаның уран өндіру барысында ластану мәселесі 
күрделі экологиялық өзгерістерге әкелетіні белгілі. Сондықтан қоршаған ортаға  өндірістің түрлерінен болатын  
әсерге баға беру арқылы зиянды әсерді анықтап, зерттеу арқылы жағымсыз экологиялық  ахуалдың алдын алуға   
болады. 

Қазақстан территориясының техногенді қызмет әсерінен радиоактивті ластануы уран өндіру кен 
орындарымен, ядролық зерттеу және энергетикалық құрылғылар, полиметалдық, мұнай және газ кен 
орындарындағы өндіру және өңдеу жұмыстарымен байланысты. Бұл жұмыстар уран радий және торий қатарының 
элементтерінің әсерінен радиоактивтіліктің жоғары болуымен сипатталады.[1,б 76] 

Біздің еліміз қазір дүние жүзінде уран өндірісінен алдыңғы қатарда келеді. Бұл бағалы байлықтың жер 
астында мол қоры бар екендігін ескерсек, алдағы уақыттарда бірінші орынға шығуға мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан 
да, уранды өндіретін жаңа кен орындар ашылып жатыр. Осындай кен орындарының бірі Қызылорда облысы Шиелі 
ауданындағы №6 кен басқармасын айтуға болады. 

Шиелі ауданының жұртшылығын және осы маңдағы өзге де тұрғындарды уран өндірісінің пайдасымен бірге 
қоршаған ортаға тигізер әсері, тіршілік иелеріне деген ықпалы аландататыны рас.  

Біз қарастырып отырған географиялық аумақтағы ауа ластану деңгейінің метрологиялық факторлармен 
өзара сәйкес келуін, ауа ластануының потенциалы деп атайды.[2,б107] 

Ауаның ластану потенциалының жоғарылауын анықтаудың, негізгі факторы аталған аумақта аз мөлшердегі 
жауын-шашынның (130-150мм/жыл) әсерінен аптап ыстықтарда өздігінен шаңдану процесі болып табылады. 

Жауын болмаған, өте қатты шаңданған ауада көп уақыт бойына қоспалардың жоғарғы концентрациясы 
болуы мүмкін. Сонымен қатар қарастырып отырған аумағымыздағы күн сәулесінің радиациясының  күшейтілуі 
ластанған ауада фотохимиялық реакциялардың орын алуына жағдай жасауы мүмкін. Осы процестің салдарынан 
аса улы заттар пайда болуы мүмкін.[3, б 97] 

«Казгидромед» РММ-нің 21.03.2008 жылғы №01-10/408 санды хатына сәйкес Шиелі кенті бойынша 
анықталғаны: шаң – 0,23 мг/м

3
, азот диоксиді – 0,04 мг/м

3
, күкірт диоксиді – 0,03 мг/м

3
, көмірқышқыл диоксиді – 1,0 

мг/м
3
 . 

Ауданның гидрогеографиялық жүйесі Сырдария өзені және көптеген каналдармен сипатталады. Сырдария 
өзенінің топырақты судың теңескен режимінің қалыптасуына әсер етуі жағалау тереңдігінен 2-5 км дейін таралады. 
Оаған қоса арнадан өзеннің ығысуымен алыс бақылау нүктелері үшін 1,5 айға дейінгі максиммумның кешігуі, алыс 
скважиналар үшін 2,2 м-ден 0,5 м-ге дейін топырақты су тербелісінің жылдық амплитудасының уақытша азайтылуы 
бақыланады. 

Сырдария өзенінің оң жағалауындағы үстіңгі сулар бойынша радионуклиндердің орналасуы Бк/кг 

 
Кестеде көрсетілген мәліметтер радионуклидтер және салыстырмалы альфа және бета-активтілерінің 

максимальды мәнін көрсетіп отыр. Бұл көрсеткіштер жақын жерде орналасқан топырақты су жағдайына жақын 
орналасқан су көзіне қатысты болып келеді. Салыстырмалы альфа және бета-активтілігі араласқан теңдіктер көп 
жағдайда шектен шыққан болып жатады, бірақ уран, негізгі мөлшерді реттеуші радионуклиндерге қатысты ол өз 
қалпында болады, сондықтан беткі және топырақты сулар зерттеп отырған аумағымызда радиокативті деп айтуға 
келмейді. 
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«Казгидромет» РКК берген мәлеметтеріне сүйеніп Сырдария өзені бойынша талдау жүргізетін болсақ, онда 
өзеннің жағдайы төменгі және жоғарғы сағалары бойынша ластанған болып табылады. 

Сырдария өзені суының сапалық жағдайы 

 
Кестеден көретініміз су ластаушы негізгі ингридиенттер, яғни медь, темір, магний суда бірдей деңгейде бар,  

Сондықтан кен орнындағы су Сырдария өзеніне әсер етпейді деп есептеуге болады. 
Қарастырып отырған ауданымызда жер асты сулары 100 метрден аса қуаттылықпен өзара бөлінген. Су 

ағынының арасында аз қуатты ағынды сулар кездеседі. 
Ауданның жер асты сулары жоғары минералды және химиялық құрылымды болып келеді, Далалық 

минералдау бойынша олар құмды және минералды болып бөлінеді. 
Сырдария өзенінің аумағында су тұтқыш көк жиектер мен кешендер көп кездеседі.  
Кешеннің тиімді қуаттылығының қосындысы 100-150 метрді құрайды. Жоғарғы су тұқышты саз балшық 

құрайды. Сапалық құрамы бойынша жер асты сулары ауыз суға қойылатын нормативтік талаптарға толығымен 
сәйкес келеді. Су қорегі атмосфералық жауын-шашынның, тау жылғаларының еруінің әсерінен болады. 

Қаратау тауынан бірінші метрден Сырдария өзенінің алқабындағы 100-120 метрге дейін жер асты сулары 
тербеледі.  Жер асты сулары сульфат, натрий және гидрокарбонатты құрамға ие. 

Жер асты суларында улы элементтер өте аз кездеседі. Су тұтқыш кешеннің қоректенуі негізінен тізгінді 
сулардың әсерінен жүреді. Аудандағы су қақпа (Шиелі кентінде орналасқан) 3.2 - кестесінде көрсетілгендер 
бойынша сипатталады. 

 Халықтың әлеуметтік-демографиялық және денсаулық жағдайына келетін болсақ, экологиялық орталықтың 
жасаған медициналық статистикалық талдау нәтижесі бойынша кен орнындағы орташа жұмыс кезеңінде халықтың 
өмір сүру ұзақтығы оң тенденция бергендігі анықталған. Дегенмен, кен орнының әсері бірден байқалмауы мүмкін, 
жыл сайын медициналық тексеру жүргізіп отырған дұрыс. Халықтың әлеуметтік – демографиялық жағдайын 
қадағалау мақсатында төмендегідей іс-шаралар ұйымдастыруда. 

- әкімшілік органдар арқылы аудан халқын қоршаған ортаның жағдайы туралы, көптеген ластану көздері 
сонымен қатар осы құбылыстардың алдын алу туралы хабарландырып тұру; 

- өнеркәсіпке жақын жерде жұмыс жасайтын жұмысшыларға, фермерлерге радиацияның қоршаған ортаға 
әсерін түсіндіру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ИХ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 
Во второй половине XX столетия экологические проблемы приобрели глобальный статус. Выход из 

сложившейся ситуации во многом зависит от того, насколько высоким будет уровень экологического сознания 
людей. Важнейшая роль в решении современных экологических проблем отведена экологическому образованию, в 
частности экологизации системы образования в целом, в том числе высшего профессионального. Экологизация 
профессиональной деятельности будущих специалистов должна осуществляться вне зависимости от их 
профессиональной ориентации. На сегодняшний день Мировым сообществом определена роль экологического 
образования как одного из важнейших факторов преодоления глобального экологического кризиса. Вышедшие в 
последние годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон РФ «Об образовании», 
«Концепция модернизации российского образования России до 2010» и др.) отмечают приоритетность данного 
направления в реформировании отечественной средней и высшей школы.  

Необоснованно высокий уровень антропогенного воздействия на природную среду привел к уничтожению и 
деградации огромного количества природных ландшафтов, снижению видового разнообразия животного и 
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растительного мира, ухудшению качества окружающей среды и, как следствие, снижению продолжительности 
жизни человека.  

Одной из основных причин ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее природных 
ресурсов является низкий уровень экологического сознания общества, формирование которой признано 
приоритетным направлением деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения 
экологической безопасности и устойчивого развития. Проблема экологического образования и экологической 
культуры населения в нашей стране – это порождение этапа «социалистического» развития общества, 
спровоцировавшего нравственные пороки, среди которых особо следует отметить потребительское отношение 
Человека к Природе, природопользование во имя удовлетворения насущных политических и корпоративных 
потребностей. 

Для устранения экологических проблем принципиально важно воспитать новое поколение с развитым 
экологическим мировоззрением, которое предполагает понимание неразрывных связей человека и природы, 
отношением к природе как элементу культуры, духовной ценности, чувством ответственности за любые 
принимаемые человеком и обществом решения. 

В процессе воспитания на всех уровнях (семейное воспитание, дошкольное и школьное воспитание, 
воспитание в ВУЗах, общественная пропаганда и т.п.) сегодня должен присутствовать и целенаправленно 
развиваться такой компонент, как формирование адекватного общественного и индивидуального экологического 
сознания [1, с. 16].  

Качество экологического образования в современном обществе связано с научно-техническим процессом, 
использованием всех достижений науки во благо всего человечества. При этом важнейшим показателем качества 
профессиональной подготовки специалиста является экологическая компетентность, то есть достижение человеком 
определенного уровня профессиональных знаний и культуры, позволяющих решать наиболее актуальные задачи, 
связанные с гармонизацией взаимоотношений общества со средой своего обитания. Этот показатель не 
определяется только степенью профессионального мастерства конкретного человека. Он связан и с наличием у 
человека определенных духовных качеств, которые позволяют специалисту при выполнении конкретного вида 
деятельности не только бесконфликтно жить в окружающем его мире, но и быть носителем экологической культуры, 
уметь адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать последствия своей деятельности для 
общества и окружающей среды. Эти качества позволят специалисту принимать оптимальные экологические 
решения в сфере своей профессиональной деятельности, не допуская негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.  

Экологическая компетенция определяется как индивидуальная характеристика степени соответствия 
личности требованиям экологического образования: привитие студентам экологических знаний, умений, навыков, 
направленных на формирование экологического сознания, мышления, мировоззрения, необходимых для общей 
ориентации в экологической обстановке, для устранения или ограничения действий экологического риска. 

Проблема формирования экологических знаний в высшей школе связана с приобретением будущими 
специалистами целого ряда новых, специфических знаний и личностных качеств, важнейшим показателем которых 
является экологическая компетентность. Экологическая компетентность в современном контексте рассматривается 
как комплекс профессиональных знаний с позиции экологического мировоззрения, органически включающего в себя 
в качестве нравственного идеала стремление к гармоничному развитию и взаимодействию человека, общества и 
природы, а также глубокое осознание каждым индивидуумом ценности человеческой жизни и зависимости ее от 
качества природной и социальной сред обитания. 

Таким образом, экологическая компетентность будущего специалиста представляет собой органическое 
единство экологически развитого сознания, эмоционально-психических состояний и практической деятельности [3, 
с. 139]. Такой результат можно достичь в контексте нескольких направлений деятельности вуза: 

  обеспечение общекультурной экологической подготовки студентов за счет введения основных и 
элективных экологических курсов на всех факультетах и для всех специальностей; 

  экологизация специальных учебных дисциплин; 
  вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, интегрирующую содержание 

специального и экологического образования, участие обучающихся в различных экологических проектах. 
К сожалению, традиционное обучение не может в полной мере удовлетворять указанным требованиям, так 

как ориентировано на другие цели обучения и построено на иных теоретико-методологических, методических и 
организационно-педагогических основаниях. На сегодняшний день одной из основных тенденций модернизации 
образования в России является активизация его развивающей функции. Предполагается, что образовательный 
процесс должен быть направлен на достижение такого уровня образованности обучающихся, который был бы 
достаточен для самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем теоретического или 
прикладного характера. Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности, имеющей 
исследовательскую направленность [2, с. 159]. 

Организация учебной деятельности, имеющая исследовательскую направленность, позволяет студентам 
освоить методы научного познания и обеспечить творческое применение полученных знаний. Формируемые 
исследовательские умения у студентов можно условно разбить на три группы. 

Первая группа умений характеризуется выполнением единичных операций исследования: наблюдение, 
сравнительный анализ, нахождение причинно-следственных связей, формулирование выводов на основе 
единичных операций исследования. 

Вторая группа характеризуется сочетанием различных умений первой группы и включает в себя умение: 
формулировать цель работы, выражать зависимость между фактами и явлениями в виде графика, схемы, таблицы, 
высказывать суждение, умозаключение на основе ранее приобретенных знаний, проектировать опыт для 
подтверждения высказанного суждения, провести эксперимент и сформулировать вывод. 

Третья группа исследовательских умений характеризуется комплексным использованием различных 
умений и включает в себя следующие умения: видеть проблему, строить гипотезу, составлять план исследования, 
найти способ экспериментального подтверждения гипотезы, провести эксперимент, обработать его результаты и 
сформулировать выводы. 

Вышеперечисленные черты исследовательского обучения позволяют не только осваивать знания и 
специальные умения, но и формировать почти все продуктивные общеучебные умения, а также осваивать такие 
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социальные позиции, как организатор совместной деятельности, организатор и участник понимающей 
коммуникации, социальный исследователь.  

Формирование экологической компетентности будущих специалистов, вне зависимости от их 
профессиональной ориентации, посредством включения в исследовательскую работу поможет студентам осознать, 
чем грозит обществу пренебрежение экологическими правилами и найти пути решения для обеспечения будущего 
нашей планеты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ 

 
Последнее время большое внимание уделяется  достаточно важной  и актуальной  для нас – харьковчан 

теме, теме  загрязнения окружающей среды. Ведь необходимость экологического воспитания становиться не 
терпящей отложения современной проблемой. 

В настоящее время на территории Харьковской области существует ряд проблем экологического 
направления, которые не решаются годами и крайне негативно влияют на окружающую среду. 

Харьковская область занимает по объемам промышленного производства 5-е место и лишь 15-е – по 
объемам образования и размещения промышленных токсичных отходов.  

На вопрос «Назовите три самые главные экологические проблемы Харькова в порядке их значимости», 
начальник отдела экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Харьковского горсовета 
Виктория Богатырь ответила так: 

  – Менталитет харьковчан, структура источников загрязнения атмосферного воздуха, по-прежнему высокая 
степень загрязненности поверхностных вод, включая реки. 

На самом деле, основную лепту в загрязнение атмосферы вносят уже не харьковские предприятия 
(«стационарные источники»), а все увеличивающийся парк автомобилей («передвижные источники»). И это 
существенно меняет всю карту загрязненности воздуха в Харькове. 

Теперь давайте рассмотрим все возможные экопроблемы нашей области: 
Проблема № 1. Кадры: 
 - В 30-е годы 40% экологов Украины были репрессированы, еще 10% - в 40-е. Репрессии продолжались 

до середины 50-х годов. Советское правительство тщательно скрывало экологическую ситуацию с развитием 
прогресса тяжелой техники. 

 - До 70х годов природоохранные знания считались второстепенными, неважными, их получали лишь 
биологи. 

 -Преподавание экологии в вузах и школах на факультетах различного профиля в Украине началось в 
90-х годах. 

 -Большинство украинских чиновников никогда не изучало экологию. Значительная часть чиновников 
экологических ведомств – тоже. 

Проблема № 2. Воздух: 
 -Основными загрязнителями воздуха (до 80%) , как уже упоминалось ранее, города Харькова является 

автотранспорт. 
 -До 88 % промышленных загрязнений воздуха Харьковской области приходится на 10 крупных 

предприятий, например:  ХТ3, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, Коксохимзавод. 
 -Основные вещества-загрязнители, по которым наблюдается превышение ПДК: пыль, фенол, 

формальдегид, оксид углерода, сажа. 
 -Причины загрязнений: увеличение числа автомобилей, снижение количества зеленых насаждений, 

отсутствие санитарных зон предприятий, природные особенности, нерациональное хозяйствование, плохой 
контроль. 

Проблема № 3. Зеленые насаждения: 
 -Вырубка 
 -Заготовка древесины в черте города. 
 -Отсутствие традиции согласования работ с населением. 
Проблема № 4. Вода: 
 -Лишь 42% территории города Харькова охвачено ливневой канализацией 
 -В Харькове построено только 4 очистных сооружения на ливневой канализации (необходимо 120). 
 - 200 стоков ливневых канализаций отправляются прямо в реки без всякой очистки . 
 -Река Уды – самая загрязненная водная артерия харьковской области. 
 -В бассейне Уд сбрасывается 76% (218 млн. куб. м.) всех возвратных вод Харьковской области. 
 -За прошлый год в Уды (а оттуда в Северский Донец) попало более  90 тис. т загрязняющих веществ – 

сульфаты и хлориды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты и поверхностно-активные вещества, железо и цинк, 
никель и медь. 

 -От 24 до 84% загрязняющих веществ, которые формируют качество реки Северский Донец в 
трансграничных створах, образуются именно в бассейне Уд. 

Проблема № 5. Земля: 
 -В харьковской области есть теневой рынок песка и чернозема. 

 -В черте города Харькова в прошлом году действовало 7 незаконных песчаных карьера в Жихаре. 
 -Самозахваты земли приобретают на Харьковщине угрожающие масштабы. 
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Проблема № 6 Отходы: 
-Отсутствие утилизации большинства компонентов. 

 -Низкий контроль. 
 -Бездействие правоохранительных органов. 
 -Отсутствие системы вывоза мусора из частного сектора. 
Не смотря на большое количество проблемных вопросов экологического характера, которые существуют на 

территории области и в государстве, Госуправлением выделены 5 основных направлений природоохранной работы 
на 2011-2013 год: 

- развитие природно-заповедного фонда области; 
- ликвидация непригодных к использованию пестицидов; 
- обращение с твердыми бытовыми отходами; 
- охрана атмосферного воздуха; 
- состояние очистных сооружений и охрана водных ресурсов области. 
Что касается развития природно-заповедного фонда области, ведется работа по созданию новых объектов 

природно-заповедного фонда в Близнюковском (гидрологического заказника местного значения «Новопавловский») 
и Купянском районах (гидрологического заказника местного значения «Пристён») также ведутся работы по 
расширению национального природного парка «Двуречанский». 

Как было отмечено, одним из наиболее серьезных проблемных вопросов в Харьковской области является 
проблема захоронения и утилизация непригодных пестицидов. На сегодняшний день полностью очищены от 
непригодных пестицидов 10 районов, а именно – Барвенковский, Волчанский, Зачепиловский, Дергачевский, 
Лозовской, Красноградский, Купянский, Печенежский, Первомайский и Харьковский. Перед нами стоит задача 
полностью очистить область от непригодных пестицидов. Согласно плану Минэкоресурсов Украины в течение 2011-
2012 года из Валковского района предусмотрен вывоз 78,730 тонны непригодных пестицидов и тары от них и из 
Нововодолажского района – 403,47 тонн. Работы по обезвреживанию непригодных пестицидов на территории 
Нововодолажского подземного хранилища начато ООО “С. И. Групп Консорт Лтд” (далее – Исполнитель) 21 июля 
2011 года. По данным Нововодолажской райгосадминистрации в подземном хранилище хранилось 420 тонн 
непригодных пестицидов. По состоянию на 19.09.11 уже осуществлен вывоз 174,671 тонн твердых непригодных 
пестицидов. Помещение подземного хранилища очищено полностью. В Валковском районе вывезено на 
утилизацию 72,167 тонн непригодных пестицидов.  

Есть серьезные проблемы и при захоронении твердых бытовых отходов. Свалки ТБО являются объектами 
повышенной опасности. С целью улучшения контроля за состоянием ликвидации несанкционированных свалок на 
территории области, была составлена их электронная карта с указанием о месторасположения и ориентировочных 
объемов. Кроме того, Госуправление провело анализ выполнения областной программы обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 2005-2014 годы, утвержденной Решением Харьковского областного совета от 02 августа 
2005 г. 

Как оказалось, многие запланированные программой мероприятия не выполняются или устарели. 
Управлением подготовлены предложения по ее корректировке, с учетом произошедших изменений в 
законодательной базе и новых технических решений, таких как: 

– обязательное внедрение систем раздельного сбора твердых бытовых отходов, их сортировки и 
переработки,  

– строительство современных полигонов для захоронения ТБО оснащенных современными системами 
защиты окружающей среды, сбора биогаза, выделение опасных компонентов, содержащихся в ТБО.  

Что касается вопроса загрязнения атмосферного воздуха Харьковской области, то это наболевший вопрос, 
т.к. Харьковская область является одной из наиболее крупных областей по территории и населению, а также имеет 
один из наиболее развитых примышленных комплексов. Все эти факты обуславливают наличие целого комплекса 
экологических проблем, и создаёт большую нагрузку на окружающую природную среду, в особенности на 
атмосферный воздух.  

Одним из основных направлений совершенствования системы управления в области охраны атмосферного 
воздуха является разработка целевых показателей состояния атмосферы по районам области и в городе Харькове. 
Разработка таких показателей позволит определить вклад каждого предприятия в загрязнение атмосферы и 
разработать меры для каждого предприятия-загрязнителя. 

На основании Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды, с целью 
обеспечения сбора, обработки, хранения и анализа информации о состоянии окружающей природной среды 
Харьковской области в режиме реального времени, прогнозирования его изменений и разработки научно 
обоснованных рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений считаем целесообразным 
создать автоматизированную систему экологического мониторинга Харьковской области, как составной части 
системы государственного мониторинга окружающей природной среды Украины. Создание автоматизированной 
системы мониторинга возможно на основании разработки ООО «Атомэкосистема» (г.Харьков). 

Внедрение системы мониторинга позволит осуществлять дистанционный автоматический непрерывный 
экологический контроль территории в местах расположения потенциально опасных промышленных объектов и 
окружающей среды Харьковской области, определить фактическое влияние каждого из объектов на загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Состояние очистных сооружений области тоже оставляет желать лучшего. В области постоянно проводится 
ремонт и реконструкция канализационных очистных сооружений за счет средств областного фонда охраны 
природной среды, областного бюджета и местных фондов. Но этих средств не хватает, качество поверхностных вод 
и безопасность жизнедеятельности людей не улучшаются.  

Такая ситуация по очистке сточных вод в области обусловлена следующими причинами:  
- отсутствие инвентаризации локальных очистных сооружений в области;  
- неудовлетворительное состояние очистных сооружений;  
- отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в поверхностных водных объектов и 

неудовлетворительная очистка сточных вод промышленных предприятий, в том числе от 
молокоперерабатывающих заводов и жиркомбинат;  

- высокая концентрация соединений азота, фосфатов, синтетических поверхностно-активных веществ, 
нефтепродуктов, превышающих предельно-допустимые концентрации;  
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- отсутствие финансирования для ремонта, реконструкции очистных сооружений. 
Как мы видим область, в которой мы живем заселена, производит много продукции  и вопрос экологии 

решается, вопрос экологии – нашего дома должен находится на первом месте ведь это наша среда обитания и она 
гораздо важнее, чем сотни других проблем. 
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СТАН БІОСФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
На земній поверхні немає хімічної сили, 

могутнішої за своїми кінцевими наслідками 
ніж живі організми, взяті в цілому.  

(В.І. Вернадський) 

 
В історії Землі екологічні кризи неодноразово були наслідком виникнення різних природних ситуацій, 

раптових істотних змін умов існування, різких змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів, як окремих, так і разом 
узятих,  що спричиняло погіршення стану або загибель окремих живих істот, популяцій і навіть цілих екосистем. 
Раніше переважали природні катастрофи. За нашого часу кількість таких катастроф практично не змінилась, однак 
внаслідок людської діяльності зросла їхня потужність, що дедалі істотніше позначається на стані екосистем, окремих 
ландшафтів, регіонів, континентів і біосфери в цілому.  

Великий вплив на біосферу Землі справляють також збурення геофізичних полів унаслідок періодичних 
вибухів на Сонці, спалахів у його хромосфері, які є причиною появи на Землі полярних сяйв, магнітних бур та ін. Такі 
катастрофічні події природного характеру, як землетруси, виверження вулканів, тайфуни та інші, мають локальний 
характер і вплинути на еволюцію біосфери в цілому не можуть. Урагани (тайфуни, тропічні циклони) утворюються 
над теплими водами Світового океану, в його тропічній зоні, й найбільшої шкоди завдають країнам басейну 
Карибського моря, Бангладеш, Індонезії, Філіппінам. За даними світової статистики, лише за 1960—1980 pp. 20 
ураганів у різних районах світу позбавили життя 350 тис. чоловік, а торнадо Сенді у США 2012 р. забрав 113 людей. 
За повідомленням агентства «Рейтер», у 2001 р. в усьому світі від стихійних природних катастроф загинуло близько 
25 тис. жителів планети, а загальні економічні збитки становили 36 млрд. доларів США. Із 700 великих природних 
катастроф 2/3 супроводжуються бурями й повенями. Екстремальні погодні умови спричинені постійними 
негативними змінами клімату під впливом техногенної діяльності, яка провокує також і землетруси. Не можна не 
нагадати й про тяжкі екологічні наслідки, пов'язані з випробуванням ядерної зброї та похованнями радіоактивних 
відходів. Випробування атомних боєзарядів на Новій Землі, в Казахстані, в пустелі Гобі, в штаті Аризона, на 
Тихоокеанських островах Муруроа, Бікіні, Еніветок, поховання залишків відпрацьованих атомних реакторів в 
Охотському морі — все це не лише спричинило значне підвищення загального радіоактивного фону на планеті, в 
атмосфері та водах Світового океану, а й також призвело до масових отруєнь риби, тюленів, захворювань та 
загибелі людей і тварин у цих районах, а також аварія Чорнобильської АС, що відбулася в 1986р. Нагромадження в 
природі невластивих для неї радіоактивних речовин украй шкідливо діє на біосферу. В зонах, забруднених у 
наслідок аварії на ЧАЕС, уже сьогодні спостерігаються масові аномалії: у рослин – гігантизм листя дерев, такі зміни 
деяких рослин, що важко визначити їх вид; у людей і тварин – пригнічення функцій імунної системи, в результаті 
чого ускладнився перебіг таких захворювань, як грип, запалення легень, збільшилася смертність від «звичайних» 
захворювань. А також вибух 12 березня 2011р. у Японії на АЕС Фокусіма I під час землетрусу у 7 балів, де 11 осіб 
отримало важкий ступінь радіоактивного опромінення та один працівник даної станції після великої дози 
опромінення помер.    

Будь-які широкомасштабні втручання в природні екосистеми також мають катастрофічні наслідки. 
Наприклад, унаслідок будівництва на великих річках гребель і водосховищ відбувається ось що: 

- кардинально змінюється режим річкового стоку (в багато разів уповільнюється); 
- змінюється тепловий режим; 
- змінюється характер випадання опадів, розчинення солей, їх відкладення, біохімічних та інженерно-

геологічних процесів; 
- різко змінюються умови взаємозв'язку річкових і підземних вод у даному басейні, рівневий режим, 

фізичні й хімічні властивості поверхневих і зв'язаних з ними підземних вод; 
розвиваються процеси стагнації (гниття) й «цвітіння», застою, нагромадження всіх видів забруднювачів, що 

змиваються з водозборів і приносяться вітрами; 
- вимирають ті види водяних організмів, зокрема риба, які потребують чистої води й міграції вздовж русла; 
- гинуть заплави — найцінніші природні об'єкти.  
Живі ресурси планети вичерпуються зі швидкістю, що перевищує швидкість їх відновлення. Нині на Землі 

немає жодного біогеоценозу, якого б так чи інакше не зачепила діяльність людини. Ураховуючи гіркий досвід 
недбалого природокористування, люди повинні у своїй майбутній діяльності зважати на Закони природи. Чітко 
уявляти наслідки свого втручання в життя біосфери, що проявляться як найближчим часом, так і пізніше, через 50—
100 років. Використовуючи весь загальнолюдський інтелект і набуті знання в галузі охорони природи та 
раціонального споживання її ресурсів, розвиваючи міжнародне співробітництво, обмінюючись інформацією, надаючи 
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наукову, матеріальну й технічну допомогу, необхідно домогтись ефективною вирішення головної проблеми — 
зберегти сферу життя на Землі. 

Зрозуміло, що перш за все йдеться про регулювання споживання ресурсів. В більш широкому смислі - про 
створення здорового життєвого середовища для людини. Втім, головне знайти такі форми діяльності людини в 
природі, які б не зашкодили подальшому існуванню як людини, так і природи. Не можна зупинити науково-технічний 
прогрес. Отже, треба зменшити негативний техногенний тиск на природу. Щодо покращення стану біосфери 
проявляється прагнення докорінним чином змінити підходи до розв’язання екологічних проблем.  

Відчувається вплив екологічного світогляду, як на рівні масової свідомості,    так і на рівні політичної і 
правової свідомості. У "Філософських думках натураліста"- Вернадський писав: "Ми саме переживаємо її яскраве 
входження в геологічну історію планети. В останні тисячоріччя спостерігається інтенсивне зростання впливу однієї 
видової живої речовини — цивілізованого людства — на зміну біосфери. Заселяючи всі куточки нашої планети, 
спираючи на державно організовану наукову думку і на її породження, техніку, людина створила у біосфері нову 
біогенну силу, що підтримує розмноження і подальше заселення різних частин біосфери. Причому разом з 
розширенням області проживання, людство починає представляти себе усе більш скупчену масу, тому що 
розвиваючі засоби зв'язку - засобу передачі думки огортають усю Земну кулю. При цьому людина вперше реально 
зрозуміла, що він житель планети і може і повинний мислити і діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої 
особистості, чи родини роду, чи держав їхніх союзів, але й у планетному аспекті. Він, як і все живе, може мислити і 
діяти в планетному аспекті тільки в області життя — у біосфері, у визначеній земній оболонці, з яким він нерозривно, 
закономірно зв'язаний і піти з який він не може. Його існування є її функція. Він несе її із собою усюди. І він її 
неминуче, закономірно, безупинно змінює. 
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(Қызылорда қаласы, Қазақстан) 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ҚОЛДАУ 
 

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің негізгі бағыттарының бірі –жоғарғы техникалық 
және технологиялық деңгейді сақтай отырып, кәсіпорындар мен импорттар ауысуына қолдау көрсету болып 
табылады. 

Әлемдік тәжірибе талдауы –экономикадағы мемлекеттік инвестициялық процестерге қолдау көрсету 
құрылымдық қайта құрулар шарттарын шешуін қарастыратын, экономикалық өсуде тұрақты қарқынды ұстап тұратын 
және нақты жетістіктер әкелетінін анықтады. 

Қазақстандағы инвестицияны ынталандырудың құқықтық және экономикалық негіздері Қазақстан 
Республикасының «инвесторлар жөніндегі» (2003 жылдың 8 қаңтар) Заңында анықталған [1]. Заң инвесторлар 
құқығын қорғауды кепілдендіреді және инвестицияны мемлекеттік қолдау шараларын анықтайды. 

Инвестицияны мемлекеттік қолдау экономиканың дамуы үшін және іс -әрекет етуші кәсіпорындардың 
жаңаруы,кеңеюі мен жаңа кәсіпорындар құру, соңғы жетілдірілген технологияларды тартуды қолайлы 
инвестициялық климат орнату мақсатында жүзеге асырылады. Инвестицияны мемлекеттік қолдау келесі шарттар 
түрінде орындалады: 

-Инвестициялық салықтық артықшылықтар; 
-Кеден салықтарынан босату; 
-Мемлекеттік кепілдіктер. 
Өңдеуші кәсіпорындардың дамуы үшін инвестицияға сұранысы бар,тауарлар экспорттайтын салаларға 

бағытталуы керек,оларға бюджеттік қаржыландыру түрінде көмек көрсету, салықтық қысымды азайту;мемлекеттік 
тапсырысты ұлғайту, протекционистік саясат түрінде көмек көрсету керек.Халықтың өмірлік игіліктері деңгейін 
қалпына келтіру бойынша және олардың отандық өнімдерге деген төлем қабілеті бар сұранысын қалпына келтіру 
бойынша іс –шараларды жедел қабылдау қажет.Бұл кәсіпорындарға мультипликативті әсер беріп, жаңа 
инвестициялар іздеуге жол ашады. Халық игілігін көтеру және экономикалық өсу үшін кәсіпорындардың өздерінің 
қаржыларының және халықтардың өздерінің қорларын инвестициялық қорлар және басқа да институтционалды 
инвесторлар отандық капитал рыногының дамуына өз әсерлерін тигізіп отыруы қажет. Басқада ТМД елдерімен 
салыстырғанда ҚР инвестициясы тартымдылығы бойынша жоғары несиелік рейтингті иеленеді. Батыс 
сарапшыларының пікірінше, Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығы саяси дамуының 
тұрақтылығының ерекшелігіне байланысты деп көрсетеді. Салықтық тәртіптің тұрақтылығы, қоғамның 
демократиялануы, рыногтік реформаларының жалғасуы қолайлы инвестициялық климатты қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. 

Ел экономикасы үшін маңызды және тиімді жобаларға, сонымен бірге жеке кәсіпкерліктің негізі болатын 
инфрақұрылымдық обектілерді құруға мемлекеттің тікелей қатысуы қажет. Сонымен бірге инвестицияны мемлекеттік 
қолдауды жетілдіру үшін мынадай шараларды жүзеге асыру қажет, олар инвестициялық қызметті заңдық 
қамсыздандыру, жеңілдіктер мен префенциялар жүйесін құру, елді инвесторлар алдында көрсететін бірегей 
мемлекеттік органның болуы және т.б. 

Республикада қолайлы инвестициялық ахуал жасау және инвестицияларды тарту саясатын жалғастыру 
үшін, мемлекет қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, жаңа өндірістер құруға, жұмыс істеп тұрғандарын 
кеңейту мен жаңартуға инвестицияларды жүзеге асыратын инвесторларды ынталандыру шараларын қолдануда 
[2].Қазақстан және дүние жүзінің басқа елдеріндегі салаларды дамыту беталысын талдау негізінде, бәсекеге 
қабілетті салалар мен кластерлерді құру мақсатындағы инвестициялаудың басымды бағыттары анықталды.  

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларына Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда 
министрлігі Инвестиция комитетімен келісім –шарт жасасу арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде 
инвесторларға берілетін инвестициялық преференциялар жатады.   

Заңға сәйкес комитетпен келісім –шарт жасау жолымен мынандай инвестициялық преференциялар берілді; 
1.Инвестициялық салық преференциялары; 
2.Кеден бажын салудан босату; 
3.Мемлекеттік заттық гранттар. 
Инвестициялық салық преференциялары тіркелген активтерге инвестициялардың көлеміне байланысты 

мерзімге беріледі. 
Инвестициялық салық преференциялары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003жылғы 8 мамырдағы № 

436 қаулысына сәйкес тіркелген активтерге инвестициялардың көлеміне байланысты анықталаын мерзімге беріледі. 
Инвестициялық салық преференцияларын қолдана бастаудың күні Қазақстан Республикасының салық кодексіне 
сәйкес контрактіде белгіленеді.Преференциялардың қолданыс мерзімі өткеннен кейін инвесторлар салықты 
Қазақстан Республикасының заңдылығында белгіленген тәртіпте төлейді [1]. 

Инвестициялық преференциялар берудің негізгі шарты –қызметтің басым түрлеріне инвестицияларды 
жүзеге асыру болып табылады. Қызметтің басым түрлерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылы 
бекітілген және оған ауыл шаруашылығы,ұқсату өнеркәсібі (тағам өндіру өндірісі, тоқыма өнеркәсібі, ағаш өңдеу, 
целлюлоза –қағаз өнеркәсібі, химия өнеркәсібі, пластмасса және резина бұйымдарының өндрісі,металл емес 
минералдық өнімдер өндірісі, дайын металл бұйымдарының өндірісі,машиналар мен жабдықтар өндірісі, электр 
жабдықтар өндірісі),көлік,электро –энергиялық газ бен судың өндірісі және оны тарату,туризм, жылжымайтын 
мүлікпен операциялар (жалға беретін тұрғын үй)сияқты салалардағы 246 қызмет түрі енеді. 

Инвестициялық қорларды тиімді пайдалану үшін төмендегі талаптарды сақтаған орынды: 
-Республикадан заңсыз жолмен валютаны сыртқа шығаруға жол бермей валюталық бақылау жүйесін 

жетілдіру; 
-Шетел капиталын елімізге тартуға мемлекеттік кепілдеме беруді шектеу; 
-Экономикалық өсу тұрақты болуы үшін оны отандық инвестициямен жарақтандырып,халықтың төлем төлеу 

қабілетін жоғарлату. 
Осыған байланысты еліміздің алдында тұрған басты міндеттер [3]. 
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-инвестициялық белсенділікті көтеру ішкі рыноктың тұрақты дамуын қамтамасыз ету; 
-экспорттық потенциалды көтеріп, шетелден тасмалданатын тауарды елімізде өндіру.Ал, оның басты 

бағыттарына төмендегі мақсаттар жатады: 
-инвестицияны өндірістік салаларға молырақ бөлу; 
-ауыл шаруашылығында жерді тиімді пайдалана білу.Оны жеке меншікке біржолата сатып жібермей, жалға 

беру, түсетін жалдау төлемінің есебінен бюджетті толықтырып отыру; 
-шетелдіктерге жерді пайдалануға шек қою; 
-өнеркәсіп пен ауыл шаруашылық тауарларына баға қоюдағы арақатынасты реттеп, олардың арасындағы 

алшақтықты болдырмау; 
-отандық тауарлар есебінен ішкі рыноктың дамуына жағдай жасау. 
-шетелдік инвесторларға мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды іріктеу. 
Инвестицияның жоғарға қарқынмен дамуының, жақсы экономикалық көрсеткіштердің халықтың әл –

ауқатына тікелей әсері мол. Бұған дәлелді инвестициямен жан –жақты қамтылған батыс аймақтардан көптеп 
келтіруге болады.  

Сонымен қатар мұнай –газ, металургия және басқа да шикізат көздері инвесторларға былай да тартымды 
екенін ескере отырып, әлеуметтік саланы,инфрақұрылымды дамытуға бағытталған инвестицияларды тартуды қолға 
алу керек.Бұл мәселеде, яғни экономиканың әлеуметтік бағыттылығын күшейтуде мемлекеттің рөлі ерекше. 

Әлеуметтік жобалар тез қайтарымды және де табысты жобаларға жатпайды.Сондықтанда бұл саладағы 
жобаларды мемлекеттік кепілдік беру арқылы,бюджеттен қаржы бөлу арқылы жүзеге асыру қажет. 

Әлеуметтік жобаларды қаржыландырудың бір түрі –ол мемлекеттік несиелендіру. Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жергілікті атқару органдары тек қана аймақтық инвестициялық жоспарлар 
бойынша тікелей қарыз алуға мүмкіншіліктері бар. Осы жоспарларға жергілікті атқарушы органдарының қарыз алу 
негізінде қаржыландыруды көздейтін жобалар қамтылады. Бұл қарыздарға жеогілікті бюджет кепілдік береді. 

Сонымен қатар шетел инвестициясын әлеуметтік салаға тартудың тағы да бір тиімді әрі озық әдістеріне 
муниципалдық құнды қағаздар шығару жатады. Инвесторлар үшін көптеген корпаративтік құнды қағаздардың 
тиімсіздігін ескере отырып, мемлекеттік құнды қағаздардың Қазақстан құнды қағаздар нарығында инвестициялық 
белсенділікті арттыратын негізгі тетік екенін атап өткен жөн. 

Инвестицияны әлеуметтік салаға тартудың жоғарыда көрсетілген бағыттарынан басқада тетіктеріне кепілдік 
қоры, ипотекалық несиелендіру және де инвестицияның тұрақты, уақыт талабына сай заңдық негіздерін құру 
жатады. Сонымен, инвестициялық процесті пайда тауып, жоғары әлеуметтік тиімділікке жеткізетін процес ретінде 
қарастыру керек.Инвестициялық іс -әрекетті талдауды оның тиімділігіне экономикалық факторлардан кем әсер 
етпейтін әлеуметтік факторларды есептемей жасау мүмкін емес. 

Шетел инвесторларының басқосуының негізгі міндеттерінің қатарына –ҚР Үкіметі мен біздің елімізде жұмыс 
жасайтын шетел инвесторлары арасында тікелей байланысты қамтамасыз ету, инвестициялық қызметтерге 
байланысты мәселелерді шапшаң түрде шешу, инвестициялық ахуалды жақсарту, еліміздің экономикасының 
әлемдік экономикалық үдерістерге одан әрі ықпалдасуы туралы істері енеді. [4]. 

Бұл кеңестің құрамына Қазақстан жағынан Премьер –Министр,Ұлттық банк төрағасы,Президент Әкімшілігі 
Басшысының орынбасары, Президенттіңкөмекшісі, Премьер –Министрдің орынбасары,Сыртқы істер, Индустрия 
және сауда,Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлері,қос министрліктің инвестициялар жөніндегі 
комитеттерінің төрағалары кіріп отыр.Ал,кеңес құрамына кіретін шетелдіктерді 21 компания мен ұйым құрайды. 
Бұлардың қатарына Лукойл, Бриджи групп, Эни, Тоталь, Шеврон, Тексако, Арселор Миталл, Еуропа қайта құру және 
даму банкі, Дойче банк, АБМ Амро банк, НВ сияқты тарнсұлттық және халықаралық қаржы институттары кіреді. 
Демек, мемлекеттік қолдау жасаудың маңыздылығы сонда –шетел инвесторларын тиімді салаға тартуда шетел 
компанияларымен келісім шарт –шарт жасасу. 

Ал, жергілікті жерлердегі қолдауға келетін болсақ,Қызылорда облысы бойынша Араб әмірлігінің Кувейттік 
даму қорынан қарыз есебінен жүргізіліп жатқан (КФАЭР) «Арал қаласын сумен жабдықтау»жобасы бойынша су 
құбырларының магистральді және тарту желілерінің,сервистік линияларының, су есептегіштерін орнатумен қоса 
үйлерді қосу линияларының құрылысы жүргізілуде. Германия гранты есебінен жүргізіліп жатқан«Қазалы қаласын 
сумен жабдықтау»жобасы бойынша бас мердігер болып Gelsenwasser/poshs&parthers/Dywidag консорциумы 
айқындалды. 

Дүниежүзілік банк есебінен жүргізіліп жатқан«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтау» жобасы бойынша және «Арал теңізінің солтүстік Плотинасы және Ақлақ су кешені», 
«Қызылорда су кешендерін қайта жаңғырту» компаненттері бойынша жұмыстар жалғасып, қолдау көрсетілуде. 
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ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В ІНВЕСТУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

В Україні склалися дуже сприятливі умови для розвитку лізингових відносин. Передумовами для цього є: 
велика потреба у відновленні виробничих потужностей, криза неплатежів, погіршення збуту продукції, спад 
виробництва. Слід зазначити, що економіка України відчуває гострий дефіцит інвестиційних коштів. Існують 
різноманітні варіанти залучення коштів в національну економіку. 

На даний момент в Україні розглядається проблема розвитку лізингу, який, в свою чергу, може стати одним 
з найважливіших кроків у розв’язанні ряду економічних проблем пов’язаних із включенням інвестиційного процесу та 
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структурного оздоровлення економіки в цілому. При цьому якісні характеристики розвитку лізингу в країні будуть 
визначатися тим, наскільки правове поле і податкова сфера будуть стимулювати підприємницький інтерес до 
лізингу.  

Одною з важливих проблем в цьому аспекті є створення інформаційної інфраструктури, яка дозволить 
швидко заповнити інформаційний вакуум в сфері використання лізингових операцій, оволодіти системою знань, 
накопичених світовим досвідом в даній сфері і адаптувати їх до специфічних умов нашої країни.  

Такий альтернативний метод інвестування яким є одержання і використання іноземних кредитів має ряд 
негативних рис, значна частина коштів скеровується на покриття поточних затрат, дефіциту державного бюджету, а 
не на інвестування виробництва і його технічне оновлення. Для цього ж іноземні кредити збільшують внутрішній борг 
і на його обслуговування затрачаються значні валютні кошти. Затрати консолідованого бюджету України на 2010 рік 
по обслуговуванню державного боргу становили 6,2 % всіх затрат. 

Однією з основних форм подолання проблем відсутності інвестицій є лізинг, в тому числі і міжнародний, 
оскільки зобов’язання, у відповідності з правилами МВФ, не включаються в обсяг внутрішньої заборгованості 
держави. 

Слід зазначити, що іноземні інвестиції на даний час також не можуть вирішити цієї проблеми, оскільки 
надходять а Україну в обмежених сумах (1,4 млрд. дол. США). 

Враховуючи ситуацію з іноземними кредитами і інвестиціями, а також ситуацію, яка склалася на 
вітчизняному ринку довгострокових кредитів (по них дуже високі проценти і їх практично ніхто не пропонує ), тільки 
лізинг може стати єдиною формою довгострокового кредитування в Україні найближчим часом.  

Серед найбільш вагомих причин, які стимулюють підприємців використовувати лізинг, міжнародні експерти 
виділяють 4 фактори: 1) лізинг є формою фінансування, яка дозволяє підприємству використовувати необхідні 
активи до настання строку оплати їх цінності. Якщо компанія не має достатньо коштів для купівлі активів, вона може 
розвивати діяльність, використовуючи лізинг; 2) лізинг може бути джерелом визначених податкових переваг для 
підприємства; 3) підприємство може бути незацікавлене в купівлі у власність визначеного типу активів. Якщо активи 
морально швидко старіють і існує необхідність використання тільки найбільш сучасного обладнання, тоді вигіднішим 
є лізинг; 4) в більшості лізинг не є перешкодою в реалізації інших засобів залучення коштів.  

До пріоритетних напрямків використання лізингу в Україні можна віднести : 
Високотехнологічні наукомісткі галузі: літако- і машинобудування, порошкова металургія, агропромисловий 

комплекс, нафтогазовий комплекс, видобувні і металургійні галузі; незавершене виробництво; малий бізнес; 
виробництво товарів народного споживання та ін. 

Зазначимо, що в Україні перетворення лізингу в ефективний інструмент відродження економіки переважно 
буде залежати від управління лізинговим бізнесом з боку уряду. 

На даний момент лізингові відносини в Україні регулюються рядом нормативних антів, зокрема: Законом 
«Про лізинг», «Про оренду», Податковим кодексом України, Цивільним кодексом і рядом нормативних актів Кабінету 
Міністрів України. 

У законі «Про лізинг» наведено перелік лізингових операцій і порядок їх здійснення, визначені взаємні 
зобов’язання сторін і відносини між учасниками лізингових відносин і державою. 

За цим законопроектом суб’єктами лізингу можуть бути: лізингодавець, лізингоодержувач і продавець 
лізингового майва. Лізингодавець – суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська 
фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу за договором лізингу. Лізингоодержувач – суб’єкт 
підприємницької діяльності, який одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу. Продавець 
лізингового майна – суб’єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно (машини, устаткування тощо) або 
продає власне майно, яке є об’єктом лізингу. 

Використання лізингових операцій в Україні розпочалося з середини 1989 року як результат переходу 
підприємств на орендні форми господарювання. Однак слабка методологічна база і відсутність практичного досвіду 
в нетрадиційних сферах банківської діяльності перешкоджали запровадженню лізингу. 

На даний час активна банківська діяльність в лізинговій сфері є дуже актуальною в умовах стабілізації 
економіки, оскільки механізм реалізації лізингових відносин повинен опиратися на двох потенційних суб’єктах лізингу 
– банківський капітал як єдине в країні джерело вільних коштів та малий і середній бізнес як найбільш динамічно 
розвинений сектор економіки. 

У відповідності з діючим законодавством українські банки можуть самостійно за рахунок своїх коштів і при 
наявності ліцензії НБУ здійснювати лізингові операції. 

Зазначимо, що лізингові операції ще не набули належного поширення в Україні. Їхнє застосування 
гальмується надто високим рівнем процентів за кредит, неплатоспроможністю значної частини товаровиробників, 
невідпрацьованим податковим і амортизаційним законодавством. Не останню роль у гальмуванні розвитку 
лізингового підприємництва відіграє відсутність належного правового забезпечення. 

Лізинг дає змогу не залучати позичковий капітал і не заморожувати власний, заощаджувати на витратах, 
пов’язаних з володінням майном, користуватися податковими пільгами та прискореною амортизацією об’єкта 
лізингу. Наприклад, у США нині значна частина поліграфічного, енергетичного, комп’ютерного обладнання 
реалізується на умовах лізингу, оскільки лізинг розглядається тут, разом з іншим, ще й як один із способів 
просування та ринок продукції виробничого призначення. 

За оцінками експертів, прогнозована частка лізингу в обсязі світового експорту-імпорту машинобудівної 
продукції у найближчому майбутньому може становити 10%. 

Важливим є також врегулювання питання щодо встановлення поміркованого рівня податків на доходи 
учасників лізингу. Спеціалісти вважають, що доцільним було б встановити ставку податку з прибутку для учасників 
лізингу., зокрема фінансового, нижче базової з метою стимулювання не тільки розвитку лізингового підприємництва, 
а й впровадження нової прогресивної технології. Таким чином залишається надіятися, а для цього існують всі 
підстави, що найближчим часом Україна все ж таки здолає перешкоди, які постали перед розвитком лізингових 
відносин, що, в свою чергу, внесе вагомий вклад у вирішення ряду гострих інвестиційних проблем. 
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БАЗА ДАНИХ ПРОЕКТУ АНАЛІЗУ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Проект аналізу глобальної торгівлі (Global Trade Analysis Project, GTAP) – це глобальна мережа дослідників 
та осіб, які розробляють програми дій, для проведення кількісного аналізу питань міжнародної політики. Оскільки 
загальна кількість цих дослідників станом на 2012 р. перевищує 10

4
 [9], то річна вартість підтримки GTAP оцінюється 

у 10
3
 × 10

4
 = 10

7
 = 10 млн. дол. США, а загальна ринкова вартість розробки GTAP оцінюється у 100 млн. дол. США. 

Мотивація й кінцевий успіх GTAP ґрунтуються на тому, що співробітництво є суттєвим для докладного 
аналізу глобальної економіки. Важливість співробітництва для поліпшення якості аналізу політики в світі видно з 
розробки бази даних (БД) GTAP, яка є серцевиною всього проекту. БД GTAP записує річні потоки товарів і послуг 
для всієї економіки світу за базовий рік (базові роки). БД GTAP складається з матриць двосторонньої торгівлі, 
транспорту й захисту, які зв’язують окремі економічні БД країн і регіонів. 

БД GTAP, використовуючись для порівняльних статичних і динамічних обчислюваних моделей загальної 
рівноваги [3, 6, 9], лежить в основі більшості сучасного економічного аналізу питань глобальної політики, пов’язаних 
із торгівлею, енергетикою, навколишнім середовищем. Співробітництво у розробці глобальної БД дозволяє 
дослідникам зосереджуватися на економіці, помітно поліпшуючи якість глобального економічного аналізу [5]. 

Виробництво БД GTAP покладається на цінні внески багатьох осіб та організацій світу. Одні особи надають 
найкращу наявну таблицю затрати–випуск (input–output, I–O) для своєї країни, інші експерти – потрібні дані з 
макроекономіки, торгівлі, захисту тощо. Тоді Центр для аналізу глобальної торгівлі (Center for Global Trade Analysis, 
CGTA) GTAP зводить ці внески разом до глобально сумісної БД, придатної для використання. Результат є повністю 
документованою, публічно наявною та регулярно оновлюваною БД [8]: 

 
Випуск Року Регіонів Секторів Базові роки 
GTAP 1 1993 15 37 1990 
GTAP 2 1994 24 37 1992 
GTAP 3 1996 30 37 1992 
GTAP 4 1998 45 50 

(додано сектори сільського господарства) 
1995 

GTAP 5 2001 66 57 
(додано сектори послуг) 

1997 

GTAP 6 2005 87 57 2001 
GTAP 7 2008 113 57 2004 
GTAP 8 2012 129 57 2004 

2007 
 

У GTAP 4 фізичні енергопотоки в основі БД GTAP отримано з Міжнародної енергетичної агенції (International 
Energy Agency, IEA); виділено кваліфіковану й некваліфіковану працю, виходячи з професійних поділів. 

У GTAP 5 тарифи отримано з БД ринкового аналізу сільського господарства (Agriculture Market Analysis 
Database, AMAD) від Служби економічних досліджень (Economic Research Service, ERS) Міністерства сільського 
господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) і Програмного забезпечення світової інтегрованої 
торгівлі (World Integrated Trade Software, WITS), наданого Світовим банком і Конференцією ООН з торгівлі й розвитку 
(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD). 

У GTAP 6 БД Карта доступу до ринків (Market Access Map, MAcMap) щодо тарифів й захисту надана 
Центром перспективних досліджень і міжнародної інформації (Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations 
Internationales, CEPII), розташованим у Парижі (Франція), та Центром міжнародної торгівлі (International Trade Centre, 
ITC), розташованим у Женеві (Швейцарія). 

У GTAP 7 дані з двосторонньої торгівлі послугами надано Бюро Нідерландів з аналізу економічної політики 
(Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis; CPB); дані стосовно субсидій сільськогосподарському експорту 
надав A. Elbehri (ERS / USDA); H. Jensen надав грунтовніші дані щодо внутрішньої підтримки у 27 країнах 
Європейського союзу, а H. Huang – в інших країнах Організації економічного співробітництва та розвитку 
(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). 

У GTAP 8 D. Laborde з Міжнародного інституту дослідження продовольства (International Food Research 
Institute, IFPRI) надав грунтовніші дані щодо експортних субсидій; включено викиди CO2 та інші супутні набори даних 
у таких нових областях, як обсяги енергії, землекористування, міжнародна міграція. Це поширення на нові області 
було результатом дослідницьких проектів між CGTA, дорадчими членами й іншими членами мережі. 129 регіонів 
включають Україну та всі сусідні держави, крім Молдови; з країн колишнього СРСР GTAP 8 не включає лише 
Узбекистан і Таджикистан. GTAP 8 містить 5 факторів (земля, кваліфікована та некваліфікована праця, природні 
ресурси, капітал). 

Перелік 57 секторів БД GTAP випусків 5–8: необлущений рис; пшениця; злакові зернові, не класифіковані в 
іншому місці (not elsewhere classified, NEC); овочі, фрукти, горіхи; олійне насіння; цукрова тростина, цукровий буряк; 
рослинні волокна; зернові; велика рогата худоба (ВРХ), вівці, кози, коні; тваринні продукти, NEC; сире молоко; 
шерсть, кокони шовкопряда; лісництво; рибальство; вугілля; нафта; газ; мінерали, NEC; м’ясопродукти ВРХ; 
м’ясопродукти, NEC; рослинні жири й олії; молокопродукти; оброблений рис; цукор; харчові продукти, NEC; напої, 
тютюнопродукти; текстилі; одяг; шкіряні продукти; лісопродукти; паперопродукти, друки; нафто- і вуглепродукти; 
хімічні, гумові, пластикові продукти; мінеральні продукти, NEC; чорні метали; метали, NEC; металопродукти; 
транспортні засоби й запчастини; транспортне обладнання, NEC; електронне обладнання; механізми й 
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устаткування, NEC; обробка, NEC; електрика; виробництво, розподіл пального; вода; будівництво; торгівля; 
транспорт, NEC; водний транспорт; повітряний транспорт; зв’язок; фінансові послуги, NEC; страхування; ділові 
послуги, NEC; рекреаційні й інші послуги; громадська адміністрація, оборона, освіта, здоров’я; житло. Є 
відображення цих секторів у кодах Міжнародної стандартної галузевої класифікації (International Standard Industrial 
Classification, ISIC) та Головної класифікації продуктів (Central Product Classification, CPC) [4]: 
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/contribute/concordinfo.asp 
 

Для кожного регіону спрощена структура БД GTAP – це матриця [12]: 

  1 2 3 4 5 6 
  Внутрішні 

сектори 
(57) 

Інші 
країни 
(129) 

Глобальний 
транспорт 

(1) 

Інвестиції 
(1) 

Приватне 
споживання 

(1) 

Уряд 
(government) 

(1) 
1 Внутрішні 

(domestic) 
товари (57) 

VDFM VXMD VST VDFM VDPM VDGM 

2 Імпортні 
(imported) 

товари (57) 

VIFM   VIFM VIPM VIGM 

3 Фактори 
(5) 

VFM      

 
Всі 129 таких матриць є взаємопов’язаними. Рядки вказують вартість (value) виходів (випусків), а стовпець 1 

– вартість відповідних входів (затрат) у виробництво 57 товарів. Символи F та X відповідають фірмі (firm) та 
експорту (export). Символ M вказує на ринкову (market) ціну, яка не враховує податки на товари, але враховує 
внутрішню маржу. Коли внутрішній продаж внутрішніх та імпортних товарів і факторів оцінюється з урахуванням 
податків на товари та використання факторів, то присутній символ A для агентських (agent) цін. Як прийнято для 
таблиць I–O, у рядку 1 загальний продаж без урахування податків має дорівнювати загальним витратам у стовпці 1 
плюс податки. Податки на товари застосовуються до всіх вартостей, крім експорту. 

Продажі / використання також включають вартість продажів (sales) транспортних або граничних продуктів до 
глобального транспортного (transportation) пулу (VST), потрібних для надання міжнародних транспортних послуг для 
експортування товарів з однієї країни в іншу. Зв’язок між експортом та імпортом виражається такими вартостями для 
кожного внутрішнього товару, кожної країни походження і призначення: 

VXMD + XTAXD = VXWD + VTWR = VIWS + MTAXS = VIMS, 
де: VTWR – вартість маржі для 3-х видів транспорту (повітряного, водного чи іншого); VXMD – вартість 

експорту за ринкових цін у країні призначення (destination); VIMS – вартість імпорту за ринкових цін у країні 
походження (source); XTAXD – експортні податки / субсидії (файл даних має заголовок XTRV); MTAXS – імпортні 
мита (файл даних має заголовок TFRV); VXWD – ціни франко-борт (free on board, FOB); VIWS – ціни вартості, 
страхування, фрахту (cost, insurance, freight, CIF). Рядок 2 матриці означає рівність 

VIMS = VIFM + VIGM + VIPM, 
де VIFM, VIGM, VIPM – вартість імпорту за ринковими цінами товару, який купують відповідно фірми, 

урядові установи, приватні (private) споживачі. Стандартна БД GTAP не розділяє імпорт походження та покупця / 
агента. 

Крім даних щодо таблиць I–O, податків на торгівлю і товари, БД GTAP також включає дані стосовно податків 
на доходи, заощаджень (SAVE), капітальних фондів (VKB), амортизації (VDEP), населення (POP) для кожної країни 
чи кожного регіону. 

Учасники GTAP мають надавати дані таблиці I–O в особливому форматі [10]: таблиці мають бути 
збалансованими і включати принаймні 30 секторів з певним обов’язковим розбиттям. З іншого боку, ці таблиці не 
зобов’язані відповідати базовому року БД GTAP або містити докладні дані про землекористування чи податки на 
товари. 

Якість таблиць I–O є дуже мінливою поміж країн. Хоча від учасників GTAP очікується надання максимально 
можливого обсягу даних, CGTA вимушений збирати велику кількість додаткових даних, щоб підвищувати якість цих 
таблиць. Наприклад, оскільки багато таблиць не мають рівня деталізації сільськогосподарських даних, що 
вимагається БД GTAP, то для GTAP 7 E. Peterson зібрав і обробив додаткові сільськогосподарські дані від 
Організації продовольства та сільського господарства (Food and Agriculture Organization, FAO) [1, 2], щоб досягти 
потрібної дезагрегації товарів. Інші питання – це розбиття віддач на працю за вміннями [11], врахування землі та 
природних ресурсів. Мережа GTAP визначає сільське господарство й енергетику як області, де вимагається 
додаткова обробка таблиць I–O, щоб забезпечувати відповідність таким джерелам глобальних даних, як IEA, OECD, 
EuroStat. Виходячи зі статистики Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund, IMF), також 
збираються та приєднуються до БД GTAP додаткові дані про податки на доходи. 

Макроекономічні дані отримуються від Світового банку та використовуються для того, щоб забезпечувати 
відповідність таблиць I–O макроданим для базового року. Наприклад, валовий внутрішній продукт (ВВП), що 
випливає з таблиці I–O, має відповідати ВВП, що надається макроданими. Використовуються ті обмінні курси, які 
випливають із даних ВВП Світового банку. Дані торгівлі беруться від БД ООН Статистика торгівлі товарами (United 
Nations Commodity Trade Statistics, COMTRADE), впорядковуються [7] з деякими поправками на реекспорт за 
допомогою Z. Wang (United States International Trade Commission, USITC) та N. van Leeuwen (CPB). N. van Leeuwen 
та A. Lejour (CPB) також збирають дані торгівлі послугами, використовуючи статистику OECD та IMF. 
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ 

 
Во втором полугодии 2012 г. процентные ставки по депозитам в Украине значительно выросли, привлекая 

все большее число вкладчиков. Влияние данной ситуации на деятельность украинских банков и экономики Украины 
в целом обуславливает актуальность данной темы. 

Целью статьи является изучение депозитной политики коммерческих банков на данном этапе развития 
экономики страны. 

Данная проблема была рассмотрена такими финансовыми аналитиками как Г.Акимова, Д.Сологуб, 
Д.Зинков, В.Березовик, А.Охрименко, О.Кочевых и др. 

Осенью 2012 г. Депозитные ставки в Украине значительно выросли. Максимальная доходность по вкладам 
в гривне выросла на 1,25 процентного пункта и превысила отметку в 26% годовых. 

Вместе с тем значительно выросла цена на кредиты. Следствием этого является: высокая ставка 
рефинансирования НБУ, низкое количество выдаваемых кредитов и высокие проценты по депозитам [1]. За январь 
– сентябрь текущего года объем выданных кредитов сократился на 1,1%. Это стало следствием того, что при 
нынешней доходности депозитов реальная кредитная ставка с учетом резервирования, отчисления в фонд 
гарантирования вкладов и затрат банка должна составлять не менее 30%, что совсем не выгодно для заемщиков. 

Банки стали заложниками дефицита ликвидности, который возник на рынке еще в сентябре 2011 г., когда 
над гривней впервые с 2009 г. повисла угроза новой девальвации. Тогда остатки на корсчетах упали ниже девяти 
миллиардов гривен, поскольку НБУ всеми силами зажимал ликвидность, чтобы не провоцировать снижение 
обменного курса. И финансовые учреждения в поисках ресурса стали повышать ставки по депозитам, которые 
находились на низком уровне в пределах 5–12%. В итоге уже к концу прошлого года максимальная доходность 
вкладов приблизилась к 20%. Это дало определенный кратковременный эффект, но существенного улучшения 
ликвидности банки не ощутили. К тому же темпы прироста депозитов снизились. Например, если в первом 
полугодии 2011 г. объем депозитов вырос на 11,5%, то за первое полугодие 2012 г. — на 10,3% [2].  

Поэтому летом банки начали новое состязание в борьбе за вкладчика и уже осенью ставки по депозитам 
достигли высоких отметок. Причем больше всех выросли ставки по депозитам сроком два и три месяца (табл.1).  

 
Таблица 1 – Депозитные ставки в Украине сроком 2 и 3 месяца 

Депозитные ставки сроком 2 месяца Депозитные ставки сроком 3 месяца 

Наименование банка Процентная ставка Наименование банка Процентная ставка 

Глобус 25% Platinum Bank 27% 

Радикал Банк 24% Евробанк 26,3% 

Хрещатик 24% Дельта Банк 26,25% 

Эрсте Банк 22% Банк Траст 26% 

Евробанк 22% Идея Банк 26% 

Банк Кипра 21% Банк Русский стандарт 25,5% 

VAB Банк 18,5% Имэксбанк 25% 

Кредитпромбанк 18,5% Авант Банк 25% 

  Кредитпромбанк 25% 

  VAB Банк 25% 

  Хрещатик 25% 

  Банк Первый 24,5% 

  Финансы и Кредит 24% 

  Проминвестбанк 23% 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v8/v8_doco.asp
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Многие финансовые аналитики уже высказали свое мнение по поводу резкого увеличение депозитных 
ставок. Они считают, что главной причиной высоких процентных ставок по гривневым ресурсам являются высокие 
девальвационные ожидания, поэтому банки вынуждены и дальше повышать ставки, ведь финансовым 
учреждениям выгоднее переплатить вкладчику, чем привлекать более дорогие ресурсы на межбанке. Финансовые 
аналитики прогнозируют, что к середине следующего года доходность депозитов снизится примерно на 8-10 
процентных пунктов от нынешних уровней.  

Как показывает практика, население часто выбирает высокую ставку, а не надежность и стабильность 
банка. Именно из-за такой неопытности очень часто люди не могут забрать свои вклады по окончанию срока 
договора. Примером этого является ПАО «ЭРДЭ БАНК», который с августа 2012 г. не выплачивает клиентам их 
депозиты по причине отсутствия денег для выплат, хотя все равно до настоящего времени пытается привлекать у 
населения сбережения под 25% годовых. Пример этого банка не единственный. Почти все коммерческие банки 
имеют серьезные проблемы с ресурсами. Поэтому существует угроза того, что банкротство одного банка 
спровоцирует резкий отток вкладов из всей банковской системы, а как следствие - общая дестабализация 
банковской системы Украины. 

Несмотря на все споры о состоянии экономики Украины и поголовном обнищании украинцев, общая сумма 
банковских депозитов физических лиц в банках увеличивается и увеличивается. По состоянию на 1 октября 2011 
года общая сумма срочных депозитов населения составляла 232 млрд.грн. А по состоянию на 1 октября 2012 года 
сумма этих срочных депозитов населения составляла уже 277 млрд. грн. За год получился прирост на 45 млрд. грн. 
Именно такую сумму население дополнительно разместило на банковские депозиты. Получился почти 20% прирост 
срочных вкладов. Так что деньги население в банки несет, несмотря на все разговоры, что население банкам не 
доверяет [3]. 

Если сравнивать период с 1 октября 2011 по 1 октября 2012 года, то население разместило денег на 
депозитах больше всего в ПАО «Приватбанк». За этот период общий объем срочных депозитов населения вырос 
больше чем на 11 млрд. грн. И сейчас ПАО «Приватбанк» остается лидером по объемам депозитов населения. 
Сказывается умение активно привлекать клиентов и довольно-таки налаженная система удержания старых 
клиентов. АО «Ощадбанк» Украины за период с 1 октября 2011 по 1 октября 2012 года увеличил портфель срочных 
депозитов физических лиц на 3,5 млрд. грн. Тут явно сказалось желание населения размещать деньги в госбанке. 
АО «Ощадбанк» Украины действительно имеет возможность привлекать депозиты особо и не стараясь 
рекламировать свои услуги. Страх за свои вклады стал самой эффективной рекламой для АО «Ощадбанка» 
Украины [3].  

Почти на 3 млрд. грн выросли портфели срочных депозитов физических лиц за прошедшие двенадцать 
месяцев в ПАО «Дельта Банк» и АО «Сбербанк России». На данный момент ПАО «Дельта Банк» очень активно 
привлекает депозиты. Его рекламная кампания не прекращается. Как и его политика платить высокие ставки по 
депозитам. Так что тут реклама ставок делает свое дело. А вот АО «Сбербанк России» больше берет своим 
имиджем. У этого банка ставки явно ниже, чем в ПАО «Дельта Банк», но само название дает уверенность 
украинцам, что это солидный банк. По другим крупным банкам общая сумма срочных депозитов населения за 
период с 1 октября 2011 по 1 октября 2012 года выросла: почти на 2,5 млрд. грн в ПАО «Альфа-банк», на 1,8 млрд. 
грн. в АО «Укрэксимбанк», около 1,5 млрд. грн. в АО «ОТП Банк» и АО «Финансы и кредит», на 1,3 млрд. грн ПАО 
«Укрсоцбанк» [3].  

Официальный текущий уровень инфляции в Украине находится около нуля, а ведь основная функция 
депозитов - именно сохранить сбережения от обесценивания. Банки вплотную приблизились к уровню, на котором 
депозитные ставки находились перед кризисом 2008-2009 годов. 

Украинские банки вынуждены привлекать средства внутри страны, поскольку им перекрыли доступ к 
зарубежным рынкам капитала. Главной целью привлечения этих средств является не выдача новых займов, а 
выполнение уже взятых на себя кредитных обязательств и погашение внешних заимствований. 

В 2012 г. Украина должна вернуть за счет средств государственного бюджета 95,5 млрд. грн. (примерно $12 
млрд.). При этом 55,7% суммы составят выплаты по внутреннему долгу и 44,3% – по внешнему ($5,8 млрд.). В 
следующем году цифра еще больше вырастет и достигнет $8,4 млрд. только по внешним долгам.  

 Следовательно, можно сделать вывод о том, что тенденция к росту депозитных ставок в Украине 
усиливается и к концу 2012 г. они достигнут отметки 30%. Именно в этот же период за счет средств вкладчиков 
будут погашаться внешние заимствования. А так как наиболее выгодные условия предлагают для вкладов сроком 
2-3 месяца, то к концу января – началу февраля 2013 года банки достигнут критической точки, и неизвестно за счет 
чего они будут выплачивать вкладчикам их деньги. 

 После января 2013 г. начнется снижение процентных ставок по депозитам и стабилизация валютного курса 
на фоне отсутствия выплат по внешним заимствованиям Украины. Банкам необходимо будет принимать какие-то 
меры для поддержания ликвидности. Это может быть продажа монет из драгоценных металлов, продажа золотых 
слитков и сертификатов, активизация обращения сертификатов других драгоценных металлов. Для поощрения 
надежных клиентов банки могут открыть специальные карт-счета под минимальные процентные ставки. Для 
избежания резкого оттока денежных средств населения коммерческие банки могут использовать программу 
ступенчатого возврата депозитов.  
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Сучасна економічна наука, маючи міцну теоретичну базу, вирішує дуже складні питання суспільного життя. 
Розширилась сфера досліджень, ускладнилися завдання науки. 

Сьогодні основна увага приділяється розв'язанню проблем, пов'язаних із пошуком додаткових джерел 
доходів, які можна спрямувати на подолання бідності, безробіття, зростання обсягів та якості суспільних благ. 
Зросло значення економічного аналізу в сучасних умовах господарювання, що склалися в Україні - Виникла 
необхідність визначення способів і шляхів протидії кризовим явищам на підприємстві. [11, с.26] 

Сучасні наукові дослідження базуються не на ідеологічних засадах, а на основі глибокого аналізу 
теоретичних положень, статистичної інформації, практичних даних. Тому питання економічного аналізу відіграють 
важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення. 

 Будь-яка підприємницька діяльність потребує постійного контролю за своїм розвитком, аналізу процесів, під 
дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах господарювання. Це пов'язано із зміною економічних умов, в 
яких працює підприємство, кон'юнктури ринку, податкового законодавства.[2, с.54] 

Узявши до уваги, що трансформаційні процеси найбільшою мірою торкнулися економічних перетворень, 
ринкова трансформація національної економіки відбувається непослідовно та суперечливо з низки об'єктивних і 
суб'єктивних причин. Основною з них є, з одного боку, відсутність аналогів досвіду переходу до ринку за таких 
стартових умов, що були в Україні, а з іншого - особливий менталітет, який визначає суспільний розвиток країни. Це 
призвело до того, що жодна з моделей ринкового реформування за світовим досвідом, жодна урядова програма 
прискореного переходу до ринку в Україні повною мірою не реалізовані.[3, с.187] 

Актуальним напрямом розвитку економічного аналізу на сьогодні є антикризове управління підприємством. 
Останні роботи світових та вітчизняних вчених доводять, що дослідження питань антикризового управління 
підприємством є проблемою актуальною і недостатньо дослідженою, тому потребує подальшого вивчення. 

Система антикризового управління підприємством передбачає здійснення основної мети – виведення 
підприємства з кризового становища – за допомогою її розбиття на такі підцілі: 

- діагностику поточного стану підприємства; 
- аналіз виробничого потенціалу підприємства; 
- аналіз можливостей покращання ефективності функціонування підприємства; 
- розробку стратегічного плану антикризового управління підприємством; 
- створення системи антикризового управління фінансовими ресурсами підприємства; 
- створення ефективної системи маркетингового управління на підприємстві; 
- вибір прибуткової продукції та її виробництво; 
- створення ефективної автоматизованої інформаційної системи управління підприємством. [1, с. 

135] 
Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької діяльності: від формування підприємства, до 

реалізації кожного етапу його функціонування, дотримуючись принципів етапності самого аналізу. 
Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, а також оцінка кризової ситуації в економіці України, потребують 

розробки ефективних антикризових заходів, що забезпечать не просто виживання підприємства, а його стійкий 
фінансово-економічний розвиток. Цей процес потребує проведення комплексного аналізу як економічних показників, 
так і окремих сфер і напрямів діяльності підприємства 

Під час проведення економічного аналізу основну увагу необхідно приділяти пошуку резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємства шляхом більш детального аналізу основних показників виробничої 
діяльності.[5, с.65] 

Становлення ринкової системи активізувало дослідження проблемних питань подолання 
неплатоспроможності, оздоровлення (санації) та банкрутства підприємств. Не зважаючи на значний обсяг 
накопичених у даній сфері знань, бракує системного теоретико-методологічного підґрунтя для ідентифікації загроз 
неплатоспроможності, своєчасної розробки та впровадження ефективних заходів щодо запобігання банкрутству 
суб’єктів господарювання. [10, с.83] 

Як відомо, термін „санація” походить від латинського „sanare” — оздоровлення, видужання. Але 
попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кризи. План 
санації повинен містити:  

- аналіз причин фінансової кризи; оцінку фінансового стану підприємства до початку санації;  
- заходи щодо нормалізації фінансового стану підприємства, що є у фінансової кризі; 
- інформацію про те, наскільки реалізацію плану санації поліпшує виробничо-економічного стану 

підприємства; 
- порівняльні розрахунки задоволення претензій кредиторів у разі реалізації плану санації та у разі 

задоволення вимог проведення ліквідаційних процедур; прогнозні показники фінансово-майнового стану 
підприємства у процесі та після реалізації плану санації із вказівкою строків відновлення платоспроможності та 
погашення претензій кредиторів. 

З набуття Україною незалежності, в ній спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово 
неспроможних підприємств. Наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств стало 
катастрофічне збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості. Така сама тенденція зберігається і 
досі.[12, с.67] 

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або 
збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення 
структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів. 

Виникає необхідність формування системи показників аналізу середовища функціонування підприємства, 
що забезпечує формування обґрунтованого інформаційного простору для проведення оцінки стану середовища 
підприємства з урахуванням економічних особливостей санаційної стратегії. Санація вважається успішною, якщо з 
допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних 
удосконалень підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає оголошення банкрутства) і 



34 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»   
 
забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді. Основна проблема, з якою 
стикаються підприємства, що підлягають санації, полягає в пошуку фінансових ресурсів, необхідних для проведення 
цих процедур. Тому, значне місце в подоланні кризового положення займає інвестування.[6, с.104] 

Розв’язання задач пошуку та залучення значних інвестицій потребує інтеграції зусиль державних, 
регіональних і місцевих органів влади, наукових досліджень і практики їх застосування, законодавчо-правової бази, 
а також фінансових і матеріальних ресурсів у рамках міжнародного і єврорегіонального співробітництва. [7, с.126] 

В ситуації, що склалася сьогодні в Україні, роль економічного аналізу значно зростає, особливо в умовах 
виникнення кризових явищ на підприємстві, коли саме завдяки проведенню комплексного економічного аналізу 
вдається визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з криз. Сучасний економічний 
аналіз дає можливість запроваджувати на підприємстві системи комп'ютерного аналізу основних показників 
діяльності підприємства, але недоліком є те, що в Україні така практика проведення економічного аналізу ще й досі 
не знайшла широкого розповсюдження. [8, с.74] 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНОК 

 
Сьогодні будь-яка торгова марка, яка дійсно хоче закріпитися на ринку або просунутися вперед, потребує 

складання стратегії просування послуг товарів. Можна сказати, що стратегія просування товару на ринок - це план із 
захоплення, без якого можна залишитися забутим, невибраний, навіть якщо у вашого продукту є маса переваг. Якщо 
ж про вас не знають або забули, що і відбувається з часом, якщо не продумати стратегію просування товару, рано 
чи пізно це призведе до зниження прибутку, а то й до розорення. Також стратегія просування конкретного продукту 
чи торгової марки в цілому необхідна в тому випадку, якщо ваша ділова репутація була якимось чином підірвана, 
споживач засумнівався в якості товару і т. д. 

Але не існує безвихідних ситуацій, тому що грамотна стратегія просування допомагає знайти вихід навіть із 
самих складних і нестабільних. Розробка бренду - це завжди чітко вивірений план. Перефразовуючи відомий вислів: 
відомими брендами не народжуються - ними стають. І стають саме завдяки стратегії просування окремого товару та 
іміджу марки в цілому. 

В основі стратегії просування продукції лежить всебічний аналіз. 
Стратегія просування будь-якого продукту вимагає участі групи професіоналів, вузьких фахівців у різних 

областях. Всебічний аналіз при складанні стратегії ефективного просування дозволяє не упустити жодної важливої 
деталі. Маркетингова стратегія просування виявить конкурентні переваги товару, структуру ринку і тенденції його 
розвитку, принципи ціноутворення. На основі стратегії просування послуг буде встановлений і обґрунтований спосіб 
цінового та цільового позиціонування. При складанні стратегії просування товару чи бренду на ринок будуть 
визначені можливості конкурентів, відносини компанії з клієнтами та партнерами, аналіз сильних і слабких сторін 
компанії. Стратегія просування будь-якого продукту - це скрупульозний аналіз всіх складових, в якому не буває 
дрібниць або незначних пунктів. Важливо все: починаючи від назви компанії, створення логотипу до визначення 
корпоративного стилю і рекламних каналів. 

Стратегія просування товарів - комбінування різних способів і каналів реклами. 
Стратегія просування товарів дозволяє зробити прогноз майбутнього розвитку з урахуванням стану ринку і 

ресурсів самої компанії. Так, за допомогою стратегії просування продукції можна дати оцінку ринкових ризиків і 
можливостей, визначити вільні ніші ринку чи способи проникнення на вже зайняті, визначити основу для медіа-та 
креативної кампанії. Традиційно одним з етапів стратегії просування товарів на ринок є реклама - у кожному 
конкретному випадку використовуються свої рекламні канали і носії. Пропонуючи стратегії ефективного просування, 
ми пропонуємо і всі існуючі на даний момент способи передачі комунікативного повідомлення за допомогою 
реклами. Замовляючи розробку стратегії просування товарів, ви отримуєте необмежені можливості, які відкриває 
BTL і ATL реклама [1]. 

Після написання маркетингової стратегії просування товарів за справу беруться спеціалісти з креативним 
мисленням (креатори), які придумують безцінні ідеї. Такі ідеї, які дозволять досягти цілей, зазначених у плані 
стратегії просування, і дають можливість успішно минути «підводні течії». Далі важливо враховувати всі сторони 
бренду: фірмовий стиль, дизайн упаковки, представницькі матеріали, організацію POS-матеріалів в точках продажів, 
ввічливе обслуговування, наявність програм лояльності та інше. Стратегія просування товару повинна 
співвідноситися з реальними ресурсами компанії, в тому числі тимчасовими. Стратегія просування розписується на 
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досить тривалий термін і повинна доповнюватися і корегуватися в інтерактивному режимі в залежності від поточних 
обставин. 

Вітчизняний ринок товарів перебуває в процесі постійного видозмінення, на сьогоднішній день розвитку 
економіки є величезні потенційні можливості його розвитку. Стратегія просування продукту, як одна з найбільш 
важливих стратегій, також має великий потенціал і може змінюватися відповідно до змін економічного середовища. 

Для визначення стратегії просування товарів найбільш істотні наступні обставини. По - перше, різко 
розрізняється платоспроможність населення в ряді великих міст і на решті території країни. По - друге, склалися різкі 
відмінності по групах підприємств: поряд з підприємствами високого технічного і технологічного рівня, фінансово 
стійкими, високорентабельними більшість підприємств мають відсталу технологію, застарілі виробничі фонди і 
відповідно низьку рентабельність. Нарешті, надмірна диференціація населення за рівнем доходів. Середній розмір 
доходів забезпечених людей приблизно в 12 разів перевищує доходи аналогічної за чисельністю групи 
малозабезпечених. 

У таких умовах стратегії просування продукту різноманітні і навіть суперечливі. Причому різні стратегії та їх 
ознаки можуть принципово відрізнятися. Наприклад, ознака поліпшення платоспроможності населення хоча і діє 
завжди, але до нього ставляться по-різному.  

ТОВ «Національні Алкогольні Традиції» - лідер алкогольного ринку України з виробництва винної та лікеро-
горілчаної продукції бездоганної якості. Місія компанії – втілення багатьох національних традицій в сучасному 
алкогольному виробництві, розвиток культури споживання алкогольних напоїв. Історія ТОВ «НАТ» нерозривно 
пов’язана з розвитком холдингу «Баядера» - одного з найбільших торговельно-промислових холдингів в Україні, що 
спеціалізуються на виробництві та реалізації високоякісного алкоголю. До складу ТОВ «НАТ» входить ТОВ «Авант-
Трейд», яке розповсюджує алкогольну продукцію на території України (Cinzano, «Російський Стандарт», Jonnie 
Walker, White Horse, Baileys, Sheridan's, Xeven, Xenta Absenta, J&B та ін.).  

Реклама на ринку алкогольних напоїв через такі засоби масової інформації, як телебачення й радіо, 
проводиться досить рідко і має вигляд, скоріше, спонсорінгу, ніж реклами як такої. ТОВ «Авант-Трейд» в своїй 
діяльності досить активно використовує такий засіб просування як Інтернет. Також на сьогодні керівництво ТОВ 
«Авант-Трейд» почало привертати власну увагу до паблік рілейшнз. Воно вдається до спонсорінгу, організовує прес-
конференції. Такі заходи паблік рілейшнз дозволяють сформувати позитивне ставлення громадськості до даного 
підприємства, а через це домогтися значних пільг для його функціонування, привернути увагу впливових партнерів. 

Заходи по стимулюванню збуту зводяться до виставок, ярмарків, цінових знижок, експозицій, 
розповсюдження зразків, рекламних сувенірів, представницьких заходів для клієнтури, ділової переписки, сервісу 
тощо. 

Метою розробки комунікаційної програми ТОВ «Авант-Трейд» на сьогодні є досягнення зростання обсягу 
продаж. 

Цільовою аудиторією комунікаційної програми ТОВ «Авант-Трейд» є: клієнти – гуртові та роздрібні; заклади 
відпочинку «HoReCa» (нічні клуби, бари, кафе, ресторани); чоловіки у віці 25-50 років з високим та середнім рівнем 
доходу. Найбільш ефективними для ТОВ «Авант-Трейд» можуть бути такі засоби реклами: реклама в Інтернет; 
реклама у пресі; реклама на радіо; реклама в місцях продажу. Але ця реклама звісно ж має характер інформування 
цільової аудиторії щодо діяльності товариства на території України.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Фискальной политика – так принято называть область экономики, непосредственно связанную с 

взаимодействием государственных органов и всех остальных субъектов хозяйственной деятельности. Это 
взаимодействие достигается через систему государственных заказов, налогообложения и трансфертных платежей. 
Поскольку осуществление государственных расходов означает использование средств государственного бюджета, 
а налоги являются основным источником его пополнения, фискальная политика сводится к манипулированию 
государственным бюджетом. 

На сегодняшний день рассмотривая бюджетно – налоговую политику, понятно, что воздействие на 
экономику государственных расходов и налогов противоречиво: с одной стороны, государственные расходы 
создают дополнительный платёжеспособный спрос и тем самым позволяют стимулировать экономический рост, но 
с другой стороны, используемое для этой цели налогообложение населения может сокращать его потребительский 
спрос. Государство пытается вовлечь в оборот временно свободные средства, создать, посредством 
перераспределения оптимальные условия для воспроизводственного процесса. 
 Как крупнейшая экономическая реальность, охватывающая все сферы жизни страны, государственные расходы 
играют центральную роль при определении структуры потребления, инвестиций и прибыли в экономике. 
 Изменение государственных расходов и налогов оказывает влияние на величину дохода. Это повышает 
возможности использования фискальной политики для стабилизации экономики. Когда экономика переживает спад, 
возможно, для расширения выпуска следует снижать налоги или увеличивать государственные расходы. А когда 
экономика на подъёме, следовало бы повышать налоги и сокращать расходы, чтобы вернуть экономику к состоянию 
полной занятости. На практике фискальная политика активно используется в целях стабилизации экономики. 
Расширение государственных расходов и снижение налогов применяется, когда надо помочь экономике выбраться 
из кризиса. Снижение расходов и увеличение налогов практикуется, когда надо затормозить чрезмерный подъём. 

По мнению большинства предпринимателей и экономистов, один из главных факторов, сдерживающих в 
Республике Казахстан рост производственной активности, - нерациональная фискальная политика, проводимая 
государством на протяжении практически всех 90-х годов. Считается, что, то налоговое бремя, которое установило 
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государство, было явно чрезмерным и не позволяло производственным структурам вести нормальную 
экономическую деятельность. Такой фискальный нажим повлек за собой целый ряд негативных явлений. 

Во-первых, оказалась скованной предпринимательская активность. Во-вторых, многие затратоемкие 
отрасли, наиболее важные и приоритетные с общегосударственных позиций, автоматически отсеклись от 
прибыльных сфер деятельности и начали постепенно идти на спад. В-третьих, нестерпимый налоговый пресс, 
стимулируя уклонение от налогов и развитие теневого сектора экономики, обострил бюджетные проблемы страны 
[4, с. 2].  

В сложившихся условиях актуализируются задачи оценки эффективности действующей системы 
фискального регулирования и отыскания путей ее оптимизации. Решение их предполагает множество различных 
подходов, среди которых, в частности, можно отметить качественный метод решения проблемы. Он заключается в 
упорядочении и совершенствовании всего налогового законодательства. Необходимо прежде всего отказаться от 
практики начисления налогов на затраты и перейти к схеме, предусматривающей уплату налогов по мере 
поступления средств на счет предприятия. Уже этих двух моментов в действующей системе фискального 
регулирования достаточно, чтобы разрушить вполне нормальную экономическую структуру. 

Одной из ключевых функций Министерства финансов является обеспечение полного и своевременного 
исполнения бюджета, поэтому Министерство финансов продолжает работу по повышению качества казначейского 
обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений, оптимизации и повышению 
эффективности процесса государственных закупок, а также предупреждению финансовых нарушений при 
использовании средств государственного бюджета.  

Основной проблемой являются задержки в обработке документов и выдаче форм отчетности в связи с 
ростом трафика и увеличением нагрузки на производительность системы. [3, с. 1]. 

В последние годы сделаны существенные шаги и достигнуты значительные улучшения в области 
налоговой политики и налогового администрирования. 

При этом в целях увеличения налоговых поступлений необходимо сосредоточить внимание на резервах, 
скрытых в теневой экономике, и направить деятельность на их выявление. Необходимо повышать эффективность 
проверок крупных предприятий, особенно по контролю за трансфертными ценами, активизировать борьбу со 
лжепредпринимательством, усилить администрирование убыточных предприятий, обратить внимание на 
нерезидентов, существенно повысить поступление налогов от подакцизной (особенно от алкогольной) отрасли. 
Увеличение доходной части бюджета должно проводиться за счет совершенствования налогового 
администрирования с параллельным снижением налоговой нагрузки. Недостатки или недоработки налогового 
администрирования могут привести к снижению поступлений налогов в бюджет, увеличить вероятность налоговых 
правонарушений, в конечном итоге создать социальную напряженность в обществе.  

В настоящее время бюджетно-налоговая политика и бюджет неотделимы друг от друга. Эта политика 
является важнейшим инструментом формирования государственного бюджета. С другой стороны она включает в 
себя теоретическую основу и на практике определяет статьи расхода бюджетных средств. [1, с. 2] 
 Также можно отметить, что через налоговую политику и бюджетное финансирование предоставляется 
возможность влиять на различные стороны хозяйствования, способствуя ускорению обновления производственных 
фондов, быстрейшему внедрению в производство научно-технического прогресса. 
 Однако не во всех странах бюджетно-налоговая политика способна обеспечить стабильное поступление денежных 
средств в государственную казну. Ряду стран, особенно развивающихся, приходится сталкиваться с таким 
явлением, как бюджетный дефицит. В настоящее время очень насущной является проблема государственного 
долга. Особенно остро этот вопрос стоит в странах с развивающейся экономикой. Меры фискальной политики не 
всегда успешны. Порой они сопровождаются обременительными проявлениями, могут даже препятствовать 
стабилизации национальной экономики. Иногда это неизбежные болезни роста, а конечный результат будет 
благотворным [2, с. 34]. 

Изучение источников формирования государственного бюджета, а также факторов, влекущих за собой 
дефицит бюджета, является одной из важнейших задач ряда государственных институтов. Также отмечу, что 
рациональное использование государством своего бюджета ведёт к повышению уровня жизни населения. 
 Таким образом необходимо совершенствовать бюджетный механизм и укреплять его доходную базу для 
укрепления денежного обращения и финансового положения. Всестороннее изучение этого вопроса, а также 
грамотное использование механизмов бюджетно-налоговой политики позволяет обеспечить стабильные темпы 
экономического роста, возможность использования государством экономических рычагов регулирования.  

Подводя итоги, хочется отметить, что проблема госбюджета, независимо от места и времени, будет 
оставаться актуальной. Но грамотно сформированная и последовательно проводимая бюджетно-налоговая 
политика, как правило, характеризуется достижением макроэкономической стабильности, сбалансированностью 
государственных финансов и ведет к стабильному, уравновешенному и не побоюсь этого слова процветающему 
образу жизни всех субъектов государства.  
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕ ДАМУЫ 

 
Жылдан-жылға дами түскен Қазақстан экономикасын жедел өсіп келе жатқан жас баланың бейнесінде 

елестетуге болады. Қазақстан экономикасының басты қорегі - инвестициялар. Қазақстан экономикасы қазіргі 
уақытта өзінің табиғи шикізаттық ресурстарын толық көлемінде ашып, оны тиімді жағдайда игеру үшін елімізге 
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көптеген кәсіпорындардың жаңа түрлері, олардың өнімдерін сыртқа тасымалдайтын жаңа темір жолдар мен 
автокөлік жолдары, еліміздің жан-жақты кемелдене дамуы үшін жаңа технологияларға негізделген басқа да 
инфрақұрылымдар мен құрал-жабдықтар қажет етілуде. Жан басына шаққанда инвестиция тарту жөнінен біздің 
еліміз ТМД бойынша көш бастап келеді. Тәуелсіздік алғаннан бері елімізге 120 млрд. доллардан астам шетелдік 
тікелей инвестициялар құйылған. Осы қаржыға еліміздің шикізат саласында үлкен өзгерістер жүріп, осының 
нәтижесінде Қазақстан мұнай мен газ, астық, бірқатар түсті және қара металлургия өнімдерін экспорттау жөнінде 
әлемдегі алдыңғы қатарлы елдердің арасынан орын алған. Еліміздің экономика саласындағы басты құжаты болып 
есептелінетін 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялдық-инновациялық даму бағдарламасы осы 
мақсатты жүзеге асыруға арналып отыр.  

 Аталған бағдарламаның аясында өткен жылдың өзінде 152 инвестициялық жобаның жүзеге асқан. Ал 
үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылдығында ғана 75 жаңа жоба қатарға қосылды. Қазақстан Үкіметі елімізге 
шетелдік тікелей инвестициялар тарту мәселесіне, әсіресе, оны шикізаттық емес секторға тарту мәселесіне бірінші 
кезекте назар аударуда. Қазіргі күні инвестиция тартудың әдіс-тәсілдерін одан әрі жетілдіре түсу мақсатында бізге 
бәсекелес болатын елдердің елдердің тізімі жасалып, олардағы осы мәселенің жолға қойылуы зерттелінді. Мұндай 
бәсекелестер арасында бізбен көршілес Ресей, Грузия, Өзбекстан елдері бар. Өткен жылы ғана Қазақстанға 5 
мыңға жуық шетелдік инвестор келіп, біздің жағдайымызбен танысса, биылғы жылдың 8 айының ішінде ғана 
олардың саны 10 мыңға жеткен.Солардың арасында Францияның, Оңтүстік Кореяның, Қытайдың ірі 
компанияларымен келіссөз жүргізілуде табысты нәтижелерге қол жеткізілді. Мұндай жұмыс Германия, Жапония 
және Таяу Шығыс елдеріндегі компанияларымен де қызу жолға түсті.2011 жылы әлемнің 12 тілінде ақпараттар мен 
мәліметтер беретін ұлттық инвестициялық веб-сайт іске қосылды. Бұл бизнеске қажетті барлық ақпараттар, соның 
ішінде, әрбір өңірдегі коммуналдық қызмет бағасына дейін берілген. Инвестициялық заңдылықты одан әрі жетілдіре 
түсу мақсатында арнайы экономикалық аймақтар туралы заң қабылданды. Сөйтіп, еліміздің шетелдік инвесторларға 
танымалдығы арта түсуде. Осындай жан-жақты, әртарапты жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бүкіл әлемді 
дағдарыс меңдеп, тікелей шетелдік инвестициялардың ағымы екі еседей төмендеген 2010-2011 жылдардың өзінде 
Қазақстан шетелдік тікелей инвестициялардың рекордтық көлемін тартуға қол жеткізді. Мысалы, металлургия 
саласына келген шетелдік тікелей инвестициялар көлемі 12 пайызға, электр қуатын өндіру мен электронды құрал-
жабдықтар өндісірінде 16 пайызға өсе түскен. Қазіргі күндері шетелдік тікелей инвестициялар үшін тартыс әлем 
елдерінің арасында барған сайын күшейіп келеді. Себебі, Еуропа елдеріндегі ахуалдың нашарлауына байланысты 
оның ауқымы төмендей түседі деген болжамдар бар. Кәсіпорынның меншікті инвестиция көздері ішінде акционерлік 
капиталдың орны ерекше. Оның есебінен техникалық қайта жарақтандыру, кәсіпорынды жетілдіру немесе қайта 
жаңғыртумен байланысты ірі жобалар өте тиімді қаржыландырылуы мүмкін. Дегенмен, бұл әдіс акцияларды 
эмиссиялау, оларды орналастыру және кәсіпорын қызметі бақылауда болуына байланысты едәуір қиындықтармен 
ұштасып жатыр.Сонымен қатар, қазақстандык заңнамаға сәйкес, лизингке алынған мүлік (меншік) лизинг алушының 
теңдестігіне енгізілмейді, ал теңдестіктен тыс есепте жалға алынған мүлік ретінде көрсетіледі. Бірақ, бұл мөлшер 
LAS - 17-де берілген және шетелдік мемлекеттердің едәуір бөлігі ұсынатын қаржылық лизинг келісімшарттарын 
есепке алудың халықаралық ережелеріне қайшы келетіндігін айта кеткен жөн. Бұл халықаралық мөлшерлер қаржы 
лизингі негізінде иемделген мүлікті меншік иесінің теңдестігінде емес (лизинг беруші, лизинттік компания), нақты 
пайдаланушы лизинг алушының теңдестігінде көрсетуді ұсынады. Мұндай тәжірибе мүлікті оны иеленушісінің 
теңдестігінде сақтау дәстүрін бұзады, бірақ лизинг алушы мүлікті иеленуіне байланысты барлық тәуекелдікті 
мойнына алуына байланысты, лизингке беруші мен лизингке алушы арасындағы экономикалық қатынастардың 
нақты мазмұнын ашып береді.Инвестиция көздері туралы келтірілген мәліметтерді салыстыра келе, инвестициялык 
жобаларды қаржыландыруды мемлекеттік бағдарламаларымен толығымен колдау таппаса және банктік 
несиелерінің қымбаттылығына байланысты меншікті инвестицияны қаржыландыру көздері ретінде бөлінбеген 
табыс, амортизациялық аударымдар мен акционерлік капитал айрықша мәнге ие болып отыр деген қорытынды 
жасауға болады.Акционерлік капиталды пайдалану шығындары оның үлесіне тиетін кәсіпорын пайдасының бөлігіне 
байланысты. Бұл жағдайда күтілетін пайда мөлшері ғана емес, оны кәсіпорын ішінде үлестіру саясаты да, яғни 
дивидендтік саясаттың да мыңызы зор. Демек, акционерлік капиталды пайдалану шығындары ұғымы оңтайлы 
дивидендтік саясатты ұстану мәселесіне әкеп тірейді. Ол мәселе, жалпы жағдайларда келесі түрде шешіледі. 
Жобалардың күтіліп отырған пайда мөлшері акционерлік капиталды пайдалану шығындарынан жоғары болып 
отырған жағдайда ғана кәсіпорынның пайдасы күрделі салымды жобаларын қаржыландыруға жұмсалады. Егер бұл 
шығындар күтілген табыс мөлшерінен асып түссе және таяу келешекте жаңа тиімділігі жоғары жобалар пайда болуы 
болжамдалмайтын болса, пайданы тек дивидендтерді төлеуге жұмсау керек. Егер акционерлік капиталды 
қолданудан келетін пайда қосымша капиталды игеру шығыннан жоғары болған жағдайда оны арттыру керек, яғни 
бұл бұрынғы акционерлердің табыс мөлшері нашарламаған жағдайда ғана қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, 
эмиссияға байланысты акциялар курсының өзгеру мүмкіндігін, салық жүйесінің ықпалын және басқа да факторларды 
ескеру қажет.Қысқа мерзімді карыздық капиталға келетін болсақ, негізінен мұндай қаржыландыру нұсқаларын 
пайдалануда кәсіпорын күрделі қаржы жұмсаудан түскен табыс есебінен осы қарыздарды өтеуге мүмкіндік туғанда 
ғана қолдануға тырысады. Бұл қаржыландыру негізінен меншікті қорлар мен ұзақ мерзімді карыз капиталы есебінен 
жүзеге асырылуы тиіс дегенді білдіреді. Кері жағдайда, несиелер бойынша төлемді кәсіпорын күрделі салымынан 
алынуға тиісті табысқа дейін төлеуге тиісті болады. Бірақ меншікті капиталдың аздығы мен ұзақ мерзімді 
инвестициялар нарығының дамымауына байланысты, нарықтық қатынастарға көшу жағдайында отандық 
кәсіпорындар бұл қағиданы әрдайым жүзеге асыра алмауы мүмкін. Сол себепті, тиімді болмаса да инвестициялық 
мақсаттарда қысқа мерзімді қаржыландыру көздері де пайдаланылуда.Сонымен қоса, басты назарды пайыздық 
мөлшерін кысқа мерзімді өзгеруі мен меншікті капиталды пайдалану шығындарына емес, ең алдымен ұзақ мерзімді 
қаржыландырумен байланысты шығындарға аударған жөн. 

Инвестициялық саясат Стратегиясы келесі міндеттерді шешуді талап етеді: 
1) Ішкі жинақтар әлеуетін жүзеге асыруға баса назар аудара отырып, экономиканың нақты секторын 

дамытуға инвестициялық ресурстарды тарту және бағыттау процесіндегі мемлекеттің ролін күшейту; 
2) Инвесторлардан қарыз алушыларға қаржылық ағындардың ұйымдастырылған ауысуын қамтамасыз 

ететін экономиканың маңызды бөлігі ретінде қор нарығының қалыптасуы үшін жағдау жасау; 
3) Нақты экономика саласындағы банктердің несиелік қызметін белсендендіру; 
4) Қазақстанның ұлттық мүдделерін сақтай отырып шетел инвестицияларының ағынын ынталандыру және 

экономиканың басымды салаларына шетелдік және отандық инвесторларды тарту үшін жағымды жағдайлар жасау. 
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ҚР экономикасының нақты секторын дамытуға инвестициялық ресурстарды тарту және бағыттау 
процесіндегі мемлекеттің рөлін күшейту 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, экономиканың құрылымдық қайта құруы жоғары технологиялық және 
ғылыми сыйымды өндірістерді дамытуды ынталандыратын мақсатты бағытталған мемлекеттік ғылыми-
техникалық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясатты жүргізусіз мүмкін емес. Қазіргі жағдайларда 

Қазақстанда мемлекеттік инвестициялық саясаттың күшейтілуі қажет. Мемлекет экономика дамуының басты 
қозғалтқыш күші болуы қажет.  

Мемлекеттік инвестициялық саясаты бірінші кезекте импорттық тауарларға бәсекелестік тудыруға және 
оларды ішкі нарықтан шығаруға қабілетті экспортқа шығаруға дайындықтың жоғары дәрежесіндегі өнімдерге 
бағытталған өндірістерді дамытуға және қолдауға бағытталуы қажет. 

Белсенді мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыру үшін инвестициялық бағдарламларды 
қолдаудың арнайы ұйымдастырушылық нысандарын құру қажет. Мемлекеттік инвестициялар жүйесін дұрыс құру 
үшін қызмет жасап келе жатқан Ұлттық қормен қатар даму бюджеті және дамудың мемлекеттік несиелік ұйымдары 

сынды мемлекеттік қаржылық институттарды дамыту қажет. 
Мемлекеттік шығындар ағымдағы және күрделі болып бөлінуі қажет. Ол үшін республикалық бюджеттен 

жеке бөлім ретінде инвестициялық жобаларды несиелеу, инвестициялау және кепілдемелік қамтамасыз ету үшін 
арналған даму бюджеті бөлімін бөлу қажет. 

Мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыру қаржылық ресурстардың жеткіліктілігіне тәуелді 
болады, осы орайда бюджеттің инвестициялардың қажетті көлемін қамтамасыз ете алуы туралы мәселе 
туындайды. 

Қалыптасқан жағдайда мемлекеттік инвестициялық саясатқа ашық емес әрі тиімсіз Мемлекеттік 
инвестициялар бағдарламасынан (МИБ) бас тартып, бюджетті ағымдағы және даму бюджетін қалыптастырумен 

күрделі етіп бөлу қажеттігі туындап отыр. 
Даму бюджетін құру және онда мемлекеттік инвестицияларды жүзеге асыру үшін барлық мүмкіндіктерді 

шоғырландыру мемлекеттік инвестициялаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Даму бюджетінің қаражаттары жеңілдікті сыртқы қарыздар, инвестициялық мақсаттар үшін мемлекеттік 

бағалы қағаздар шығару жолымен ішкі қарыз алу, мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін табыстар, салықтық 
табыстардың бір бөлігі есебінен қалыптастыруға болады.  

Инвестициялық ахуалды жақсарту үшін келесі шаралар қабылдануы қажет: 

-заңнаманың даму дәрежесі мен тұрақтылығы, мемлекеттік саясаттың дұрыстығы инвестициялық ахуалдың 
қалыпты жағдайының кепілі болуы қажет; 

-заңнаманың тиімді қолдану мәселесі шешілуі қажет. Қазақстандық іскерлік қауымдастықтың және Үкіметтің 
беделін көтеру үшін жергілікті және халықаралық соттардың шешімдерін орындауды, келісім-шарттарды ңнамаға 
шетелдік және ішкі инвесторлар үшін тең жағдайлар жасайтын өзгертулер енгізу қажет; 

-инвестициялық сақтау мен күшіне енгізуді қамтамасыз ету қажет; 
-қызмет туралы заңнаманы жетілдіру әлемдік стандарттарға жауап беретін нақты, ашық және бір мағыналы 

құқықтық нормалардың болуын қамтамасыз ету қажет; 
-шетелдік капитал салымдары мен инвесторлар құқықтарын қорғау заңнамамен кепілдендірілуі қажет; 
-тіркелген сауда белгілері мен патенттерді қорғау, пираттық өнімдердің заңсыз айналымымен күресу 

маңызды міндет болып табылады. Ол үшін авторлық құқықты қорғау саласында жұмыс жасайтын мамандардың 
біліктілік деңгейін арттыру қажет. 

-қаржылық ақпараттың түсініктілігі, уақыттылығы, толықтығы және сенімділігі инвесторлар үшін өте маңызды 
болып саналады. Осы орайда бухгалтерлік және сатистикалық есептілік стандарттарын жетілдіру бойынша 
шараларды жалғастыру қажет. Кәсіпорынның меншікті инвестиция көздері ішінде акционерлік капиталдың орны 
ерекше. Оның есебінен техникалық қайта жарақтандыру, кәсіпорынды жетілдіру немесе қайта жаңғыртумен 
байланысты ірі жобалар өте тиімді қаржыландырылуы мүмкін. Дегенмен, бұл әдіс акцияларды эмиссиялау, оларды 
орналастыру және кәсіпорын қызметі бақылауда болуына байланысты едәуір қиындықтармен ұштасып жатыр. 
Сонымен қоса, басты назарды пайыздық мөлшерін кысқа мерзімді өзгеруі мен меншікті капиталды пайдалану 
шығындарына емес, ең алдымен ұзақ мерзімді қаржыландырумен байланысты шығындарға аударған жөн. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Сьогодні у нас, на жаль, незрозуміло для багатьох, куди ж ми все - таки йдемо. Ідея незалежності, 

незважаючи на суспільні негаразди, підтримується народом, але значною мірою залишається ідеєю незалежності чи 
то від Росії і СНД, чи від Заходу та НАТО. У сучасному державному устрої України виник симбіоз парламентської 
республіки, президентського правління і радянської влади. Цей симбіоз нежиттєздатний, тому особливо актуальним 
є питання вибору форми управління державою. Звичайно це не може не позначитись і на управління окремими 
підприємствами. В сучасному українському бізнесі особливо гостро постає проблема менеджменту і менеджерів. 
Усе це провокує необхідність розробити довготривалу стратегію менеджменту, управлінських пріоритетів.  

Науково - технічна революція, розвиток інформаційного суспільства, глобалізація вимагають розвитку 
інтелектуального потенціалу управлінців. Але інтелектуальний потенціал - це не просто множина здобутків яскравих 
особистостей, це постійне самовдосконалення, вимогливість як до інших, так і до себе. Нові умови господарювання 
вимагають нових підходів до управління, тому має особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у 
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сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної системи. Постає необхідність рішуче ламати 
стереотипи мислення, які склалися протягом тривалого часу [3, с.56-68]. 

Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності. Менеджмент як 
сукупність принципів, методів, функцій і форм управління фірмами на Заході відомий в нашій країні 
давно. Однак ще десять років назад наші фахівці вважали, що його основними цілями 
є отримання високого прибутку і постійне випередження країн по продуктивності праці. В останні роки відношення до 
менеджменту в Україні значно змінилося. Опубліковані праці відомих теоретиків і практиків менеджменту, 
почалася активна підготовка керуючих менеджерів. Але все ж в українському менеджменті чимало проблем [4, 
с.231-237]. 

Б.П. Будзан виділяє певні негативні сторони менеджменту в Україні, а саме: 
- висока потреба в менеджерах;  
- нехтування довгостроковим плануванням управління;  
- невміння імпортувати нові технологічні прийоми;  
- брак "клем" для підключення інтелектуального потенціалу; 
- не досить високий професійний рівень директорів підприємств;  
- низька корпоративна культура [1, c. 166-181]. 
Г.В. Щокін наводить основні недоліки, що властиві організаційним структурам вітчизняних підприємств: 
- непомірна централізація управління, небажання делегувати повноваження, переводити працівників 

апарату управління ближче до виробництва; 
- слабка диференційованість, як відображення адміністративно-командних методів управління; 
- надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату; 
- відсутність уваги до аналізу ринку; 
- недостатній зв’язок відділів збуту й технічного розвитку; 
- відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами організаційної структури; 
- низька ефективність техніко-економічного планування; 
- слабка мотивація працівників [6, c. 285]. 
Перш за все український бізнес, і не лише український, орієнтований на одержання прибутку. На жаль, 

економічна ситуація в нашій країні породжує зацикленість на грошах, нестачу творчого підходу . Звичайно є 
менеджери, які прагнуть покращити управлінську методу, правда у рамках своїх можливостей. Тому важливим є 
навчання управлінців, застосування нових методів управлінської освіти, підвищення кваліфікації топ-менеджерів. 
Зумовлено це тим, що рівень освіти і знань керівників даної ланки сьогодні в середньому є нижчим від рівня знань їх 
підлеглих, які, в основному, мають професійну освіту[5, с.65-89]. 

Зацикленість на прибутку провокує іншу проблему – ігнорування інтересів споживачів. Наша країна ще не 
доросла до максимальної орієнтації на клієнта. У нас основне завдання на даному етапі розвитку - вижити за всяку 
ціну. Необхідно пам'ятати, що вижити можна тільки завдяки клієнтам, оскільки в кінцевому рахунку бізнес існує для 
клієнтів, а не для керівництва. Якщо дотримуватись цього правила, то й збагачення стане логічним наслідком такої 
діяльності, що зорієнтована на інтереси споживача [5, с.110-115]. 

Ще однією важливою проблемою є конкуренція. Ми можемо спостерігати, як у цілих галузях бізнесу 
виникають складності через те, що люди знищують один одного і не вміють співпрацювати. Особливо, якщо галузь 
висококонкурентна. Поняття конкуренції саме по собі жорстке і передбачає виграш за рахунок програшу іншого, але 
ж у конкуренції також можливий варіант «виграю я - виграє інший». Це явище продиктоване зосередженістю на 
власній особі, самозакоханістю. Більшість керівників впевнені, що тільки вони знають, як чинити правильно, і 
абсолютно не погоджуються з чужою думкою. Такі бізнесмени не будуть думати про людей, які розвивають його 
бізнес, вони прагнуть контролювати максимум процесів на підприємстві. Для них характерна позиція: якщо в 
компанії трапляються невдачі - винні співробітники, але якщо стався успіх, то він став можливий завдяки особистим 
зусиллям керівника.  

Ця проблема свідчить про невміння розділяти успіх зі своїми співробітниками. Через недостатню кількість 
досвідчених менеджерів на ринку праці та недовіру на найманих менеджерів з боку власників підприємств 
ускладнюється делегування повноважень [2, с. 20].  

Оскільки «кадри вирішують все», то в першу чергу потрібно приділити увагу стимулам персоналу до 
продуктивної роботи (нематеріальній мотивації), а саме просуванню по кар’єрі, подякам, підвищенню кваліфікації, 
безкоштовному харчуванню, наданню путівок (курорти, санаторії), наданню автомобіля, мобільного телефону та ін. 

Небажання що-небудь змінювати, схильність зберігати стабільність, прагнення охороняти свій status quo, 
свою позицію, посаду та напрацювання, пишатися минулими заслугами та досягненнями і продовжувати робити все, 
як раніше, зберігати непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели до успіху, ще один недолік 
українського менеджменту. Безумовно, пишатися минулими досягненнями або минулими стратегіями можна, але 
вони працюють не завжди [7, с.92-98]. За своєю значимістю і масштабами проблема змін, ми вважаємо, 
найважливіша проблема управління.  

Особливо актуальною проблемою є недовірливе та упереджене ставлення до консалтингу та 
консалтингових фірм. На Заході консалтинг є пріоритетним напрямом діяльності. Іноді краще скористатися думкою 
професіонала, щоб досягти більшої ефективності свого бізнесу. Власникам підприємств потрібен об’єктивний аналіз 
ефективності їх роботи, «погляд збоку». Це зумовлює об’єктивну потребу підприємств у зовнішньому аудиті та 
консалтингу. 

Ще одним недоліком і пережитком минулого є недосконалість організаційних структур, відсутність чіткої 
структури управління компанією, низька гнучкість організаційних структур, формалізованої ієрархії, відсутність чітких 
посадових зобов’язань, формалізації функціональних та інформаційних зв’язків на підприємстві;занадто глибокі 
вертикальні зв’язки (багато рівнів підпорядкування без встановлення горизонтальних інформаційних зв’язків між 
нижніми рівнями різних гілок). Наслідком цього є необґрунтована бюрократизації компанії, коли всі рішення 
приймаються на верхньому рівні; відсутність чітких посадових зобов’язань, формалізації функціональних та 
інформаційних зв’язків на підприємстві; недостатність та несвоєчасність забезпечення управлінців якісною 
інформацією для прийняття управлінського рішення [5, с.75-82]. 

Розв’язання існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає застосування системних механізмів на 
загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної системи 
стандартів управлінської діяльності. Широкому впровадженню сучасних методів управління і, насамперед, 
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усвідомленню підприємцями причини власних проблем сприятиме проведення „круглих столів” із залученням 
провідних фахівців. Потрібна також певна зміна пріоритетів з боку держави.  
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Альфия Кулакова 
(Астана, Казахстан) 

 
ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Государственное регулирование в любой стране основывается на таких инструментах воздействия, как 
государственные заказы, предпринимательстве, кредитно-денежная регулирование и бюджетно-налоговое 
воздействие на экономику. При этом, возводя налоговую политику в ранг национального регулирования, 
государство с ее помощью смягчает циклические колебания в экономическом развитии, ведет борьбу с инфляцией, 
развивает производственную и социальную структуру. Следовательно, среди экономических инструментов 
государственного регулирования важное значение имеет налоговая система. 

Одна из предпосылок нормального функционирования системы налогообложения - стабильность 
налогового законодательства. В этом заинтересованы и налогоплательщики и налоговики. Но положение не 
меняется. По-прежнему налоговое законодательство периодически пересматривается в связи с разработкой 
смежных законодательных актов, вносят разные поправки, дополнения, корректировки. 

Создание правового и независимого государства требует структурной перестройки экономики и 
формирования нормативно-правовой базы, регулирующей финансовые правоотношения. Обязательным условием 
эффективного функционирования финансовой системы является государственный налоговый контроль. Налоговый 
контроль присущ любому государству, именно он создает условия для выполнения налогами в полном объеме 
своей фискальной функции - формирование денежных ресурсов государства [1]. 

По оценкам различных международных организаций, налоговое законодательство Республики Казахстан 
является лучшим среди стран СНГ. У нас есть единый Налоговый Кодекс, электронная налоговая отчетность, да и 
сами ставки налогов небольшие: НДС =12%, КПН =20%, социальный налог 11%, социальные отчисления 5%, ИПН 
=10% от дохода, обязательные пенсионные взносы 10%. 

Проблемы, естественно, тоже имеются - одни недовольны размером штрафных санкций за неуплату 
налогов, другие сложностью формулировок законодательных актов по вопросам налогообложения, из - за чего 
происходят ошибки в ходе уплаты и начисления налогов. Предприниматели, в свою очередь ратуют за снижение 
корпоративного налога и НДС, просят сократить налоговые режимы. Работа по совершенствованию налоговой 
системы ведется регулярно, изменения происходят каждый год. Вот и сейчас в правительстве и парламенте 
Казахстана идет обсуждение новых поправок в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения, 
которые предполагают увеличение ставки налога на имущество и дорогостоящую недвижимость. Законопроект 
содержит также поправки, ограничивающие внешние заимствования и применения специального налогового 
режима. 

На днях в Атырау прошел семинар, организованный Международным центром по налогам и инвестициям в 
Республике Казахстан. Основная тема мероприятия была посвящена вопросам международного 
налогообложения.[2] 

Существенным фактором оценки инвестиционного климата любой страны, безусловно, является наличие 
достаточных гарантий защиты интересов инвесторов – как с точки зрения норм национального законодательства, 
так и признания и исполнения в данной стране норм международных соглашений. Иностранные инвесторы (а это 
справедливо как для иностранных лиц в Казахстане, так и для казахстанских за рубежом) должны быть уверены в 
том, что в определенных случаях они могут рассчитывать на дополнительную защиту посредством надлежащего 
применения к ним норм международных соглашений. Принимая во внимание, что в казахстанской практике 
наблюдается устойчивая тенденция к росту споров в сфере налогообложения, подпадающих под действие 
Конвенций об избежание двойного налогообложения с участием Республики Казахстан. 

В рамках казахстанской практики действует инструкция о порядке применения Конвенций (Соглашений) об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), 

заключенных Республикой Казахстан с иностранными государствами. Она была разработана с целью разъяснения 
только общих принципов применения налоговых конвенций, и в ней совершенно определенно предусмотрено, что в 
каждом конкретном случае в первую очередь следует руководствоваться положениями соответствующей налоговой 
конвенции. Однако на практике при разрешении споров, подпадающих под действие той или иной налоговой 
конвенции, налоговые органы и суды достаточно часто ограничиваются применением только указанной Инструкции 
и норм специальных положений по международным договорам главы 31 Кодекса РК "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Либо, что также встречается часто, интерпретируют 
положения налоговых конвенций с точки зрения норм национального права. Такие нарушения, по существу, 
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противоречат как целям самой налоговой конвенции, так и принципу содействия договаривающимся государствам 
сохранить баланс интересов налогоплательщика и самих государств. 

Казахстан и ряд других стран устраняет двойное налогообложение. Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в 2010 году подписал закон «О ратификации конвенции между правительством Республики Казахстан и 
правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и протокола к нему».  

Данная конвенция была разработана с целью устранения двойного налогообложения. Согласно ей, каждое 
из государств будет обеспечивать уплату налогов налогоплательщиком один раз в одном из государств. Другое 
государство в свою очередь будет принимать в зачет уплату. 

Казахстан также заключил данную конценцию с рядом других стран: Великобритания, Канада, США, 
Испания и другие. На данный момент действуют 45 конвенций об избежании двойного налогообложения (КИДН) 
между Казахстаном и другими государствами.  

Исходя из вышесказанного можно полагать, что будет правильным прежде всего указать на прямое 
действие положений конвенций, что имеет большое практическое значение для надлежащего налогообложения [3]. 

В налоговых конвенциях отсутствует положение о необходимости издания дополнительных нормативных 
правовых актов для их применения. Следовательно, данные соглашения должны исполняться непосредственно, 
т.е. прямо, без посредства национального законодательства, регулирующего аналогичные налоговые отношения. 

Вместе с тем, на практике возникает множество проблем с применением этих конвенций, что объясняется 
недостаточной определенностью большинства их положений. Неопределенность конвенций, в свою очередь, 
порождает или даже вынуждает государство включить в Налоговый кодекс РК Специальные положения по 
международным договорам (глава 31, ст.ст. 193-204), издать подзаконные акты, постоянно давать индивидуальные 
расширительные разъяснения налогоплательщикам [4]. 

Конвенции применяются в основном к налогам на доходы юридических лиц, налогам на доходы физических 
лиц и налогам на имущество. В некоторых случаях встречаются конвенции, которые применяются к земельному 
налогу и так далее. При этом к косвенным налогам (НДС, акциз) конвенции не применяются. 

Иностранные инвестиции или операции иностранных компаний могут определенно серьезно пострадать, 
если существует риск двойного налогообложения дохода от таких инвестиций. Благоприятный бизнес-климат, в том 
числе, конвенции об избежании двойного налогообложения, привлекают приток иностранных инвестиций в 
Казахстан.  

Ввиду увеличения объема торговли и инвестиций иностранных компаний в Казахстане, возможность 
возникновения международных налоговых споров повышается. Если их оставить нерешенными, такие споры могут 
привести к возникновению двойного налогообложения, а также соответствующего препятствия для международной 
торговли и важного иностранного бизнеса в Казахстане. 

На вопрос о том, насколько качественно конвенции защищают юридические и физические лица, ответить 
однозначно невозможно. Все зависит от профессионализма бухгалтеров и юристов как компании – резидента РК, 
так и нерезидента. Так как вопрос, можно применить конвенцию или нет, зависит от некоторых юридических 
аспектов: необходимость представления документа, подтверждающего резидентство, необходимость определения 
того, образовал ли иностранный предприниматель постоянное учреждение в РК или нет и т. д. 

Органы налоговой службы постоянно совершенствуют свою деятельность, согласно новым 
международным соглашениям, а также Налоговому кодексу РК. На основании опыта других конкурентоспособных 
стран проводят мероприятия по реализации новых программ. 

Сама сущность конвенции направлена на избежание такого явления, как двойное налогообложение. 
Поэтому сложно говорить о каких-либо минусах конвенции. Конвенции предоставляют возможность 
договаривающимся государствам предусматривать в своем законодательстве особые условия по способу, порядку 
применения конвенций. Вследствие этого появляются административно- бюрократичесикие барьеры при 
применения конвенций. 

Основная цель конвенций об избежании двойного налогообложения – способствовать международной 
торговле и инвестированию путем уменьшения налоговых барьеров, препятствующих свободному международному 
обмену товарами и услугами. Облегчение налогового бремени стимулирует развитие торговли и инвестирования. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Державна та регіональна програма розвитку тієї чи іншої сфери повинна бути об’єктивно обумовленою та 
обраною відповідно до вимог економічної та соціальної ситуації в Україні. Тому найважливішим обґрунтуванням для 
будь-якої цільової програми є перш за все статистичні дані та їх аналіз, на підставі якого приймаються управлінські 

рішення 2. 
Використання проектного (програмного) підходу в органах державного управління та місцевого 

самоврядування було запропоновано рядом авторів, серед яких варто відзначити праці Н.Парасюк, В.Худолей, 

Н.Загиней, Д.Кульчицької, І.Кульчицького, Л.Телишевської, І.Чикаренко, Л.Полбіциної, П.Цегольника та ін.. 30. 
Питаннями фінансового менеджменту, а також фінансуванням охорони здоров’я займаються: С.Д. Бушуев, Р.Ф. 
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Ярошенко, Н.П. Ярошенко, М.В. Шевченко, В.О. Устінов, В.М. Князевич, В.Д. Попкова, М.О. Шипуліна, Г.С. 
Ковальчук, О.В.Федорчак та ін.. 

Цільові програми в галузі охорони здоров’я є здебільшого загальнодержавними та покликані виправити 
гострі збої в системі управління охорони здоров’я, в результаті чого відбулася регресія в суспільстві.  

Для розбудови галузі охорони здоров'я необхідно визначити порядок і механізми пріоритетного 
фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я. Необхідна державна 
підтримка, регулювання та адекватного фінансування програм паліативної допомоги з метою досягнення однакової 
доступності в різних регіонах України, на різних рівнях медичної допомоги. А також. важливим є визначення 
особливостей цільових програм у галузі охорони здоров'я, які сприятимуть власне процесу управління ними. 

На сьогодні, в Україні цільовими програми охорони здоров’я є: 
- Концепції: Державна цільова програма «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки .Загальнодержавна 

програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки. Державна програма 
розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006-2010рр. Загальнодержавна 
програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки [16]. 

- Програми: Державна програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на 
період до 2010 року. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки. Загальнодержавна програма протидії захворюванню 
на туберкульоз на 2007-2011рр. Державна цільова соціальна програма “Трансплантація” на період до 2012 року. 
Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки. Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на 
період до 2015 року. Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 

захворювань на 2006-2010 роки . 
Кожна цільова програма має свій паспорт, де вказується нормативна база, термін, порядок фінансування та 

ін., мету програми, обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, основні заходи та завдання програми, 
строки їх виконання, обсяги та джерела фінансування, очікувані результати, порядок звітування та додатки, що 
дозволяють методично забезпечити управління програмою та фінансовий менеджмент. 

Особливостями державних цільових програм в галузі охорони здоров'я, та в ту ж саму чергу їх 
складностями. є, перш за все, не спланована довгострокова програма дія, складність залучення на 
загальнодержавному рівні, необхідність якісної не тільки медичної. але і фінансової освіти, високий рівень провідних 
технологій, врахування міжнародного досвіду, на результативність програми на рівні людей та їх здоров'я, що є 
найважливішим фактором. 

Варто зазначити, що одним із методів регулювання економіки та впливу держави на соціально-економічний 
розвиток країни, регіону, конкретного продуктового під комплексу, окремої галузі, підприємства є розробка і 
реалізація державних цільових програм за окремими напрямами розвитку галузі охорони здоров’я, визначеними як 
інвестиційні пріоритети держави, шляхом їх фінансування за бюджетні кошти. Звітування за використання 
бюджетних коштів на виконання цих програм здійснюється відповідними міністерствами і відомствами, які їх 
виконували та використали кошти. Безпосередньо таким органом є Міністерство охорони здоров’я зі своїми 
територіальними підрозділами, а також підвідомчі йому центральні органи виконавчої влади : Державна санітарно-
епідеміологічна служба України, Державна служба України з лікарських засобів, Державна служба України з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Фінансування державних і регіональних 
програм є одним із поглинаючих фінансовий ресурс елементів державного управління.  

Отже, Міністерством охорони здоров’я розроблено ряд програм і концепцій, що викликані об’єктивної 
необхідністю, і на сьогодні є цільовими програми, що вивчаються і з боку фінансового менеджменту, оскільки 
державне фінансування має спрямовуватись у правильне русло на обґрунтованих підставах та за наявністю 
найменшого ризику відтоку ресурсів у переоціненому напрямку. Складність полягає саме в тому, що програми 
охорони здоров’я розраховані на декілька бюджетних років, а значить є важко передбачуваними з боку 
контролюючих суб’єктів, з боку джерел фінансування, а також суб’єктів, що були ініціаторами таких програм. 
Фінансовий менеджмент програм в галузі охорони здоров'я є досить складним та має значну питому вагу на рівні з 
іншими програми. До нього залучена найбільша кількість осіб, що є відповідальними, ініціаторами, виконавцями, 
контролюючими, користувачами та виконуються ряд інших функцій в межах державних та регіональних програм в 
галузі охорони здоров'я.  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Два наиболее крупных кризиса затронувших большую часть мировой экономики связаны с принятием ,а 
также с отменой акта Гласса – Стиголла. Принятие данного закона стало реакцией властей США на финансовый 
кризис, начавшийся осенью 1929 года. Он в первую очередь затронул фондовый рынок. На то время активными 
участниками операций на фондовом рынке были коммерческие банки,которые использовали денежные средства 
клиентов для приобретения ценных бумаг. Кризис тридцатых годов привел к банкротству множества банков. 
Данный случай привел к появлению более централизованной банковской системы, что выразилось в банковском 
законе 1933 года (англ. Banking Act of 1933), называемый также по фамилиям его инициаторов Законом Гласса — 
Стигалла (англ. Glass—Steagall Act).16 июня 1933 года был подписан федеральный законодательный акт 
Президентом США . Данный закон до конца XX века определил американскую банковскую систему, запретив 
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коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью, существенно ограничив право банков на 
операции . Этим самым разделив понятия коммерческий и инвестиционный банк. 

Основные положения Акта Гласса — Стиголла заключались в следующих положениях : 
- коммерческим банкам запрещалось заниматься операциями с ценными бумагами, за исключением тех 

операций, в результате которых активы трансформируются в ценные бумаги, но держатель такой ценной бумаги 
обладает такими же правами в отношении активов, что и до трансформации; 

- запрета создание филиалов банков, осуществляющих операции с ценными бумагами; 
- запрет компаниям, осуществляющим операции на рынке ценных бумаг, осуществлять традиционные виды 

банковских операций; 
- запрет должностным лицам инвестиционных компаний одновременно занимать должности в 

коммерческих банках; 
- создание Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation); 
- обязательное страхование банковских депозитов в сумме до 5000 долларов; 
- включение новых групп банков в состав Федеральной резервной системы. 
После восстанавления экономики в частности в послевоенный период и по сегодняшний день начала 

наблюдаться централизация коммерческих банковских структур ,чему предшествовали ряд причин, некоторые из 
которых выразились в современном банковском принципе TBTF ( дословно как "Слишком Большой, Чтобы 
Упасть").Последнее заключается в том, что некоторым очень крупным банкам нельзя позволить банкротиться, так 
как их уровень влияния достаточен, чтобы дестабилизировать рынок.Последствием применения данного принципа 
стало осознание последнего коммерческими банками , после чего был взят курс на централизацию банковских 
структур . Границы как между видами банковской деятельности,так и между самими банками стали размываться, 
посредством объединения банков, во многих случаях вплоть до финансовых конгломератов, если даже для этого 
были необходимы новые законы 

Весь принцип рыночной экономики основан на том,что каждый субъект удовлетворяя свои потребности 
удовлетворяет и чужие. Банки путем обхода существующих законов расширили свои возможности и создали 
слишком большие централизованные структуры. К середине 80-х гг. ХХ в. стало очевидно, что запреты, 
установленные Законом Гласса—Стиголла, фактически перестали работать. Запреты на совмещение одним 
финансовым учреждением функций коммерческого и инвестиционного банков, установленные Законом Гласса—
Стиголла, постепенно размывались через принятие судебных решений, а также через толкование его норм 
Службой валютного контролера (Office of the Controller of the Currency) и Правлением Федеральной резервной 
системы. «Размывание» осуществлялось главным образом через специфическое толкование понятия 
«эмиссионная ценная бумага». Благодаря этому банки получали возможность использовать в своих операциях 
новые финансовые инструменты, необычные для традиционной банковской практики. В частности, банки получили 
право участвовать в предоставлении так называемых секьюритизованных займов. Как выше было сказанно закон 
Гласса-Стиголла содержал норму, которая не признавала операцией с ценными бумагами сделку, в результате 
которой активы трансформируются в ценные бумаги, но держатель этой бумаги обладает такими же правами в 
отношении активов, что и до трансформации. Это положение позволило банкам повышать коэффициент 
ликвидности своих активов, трансформируя их в ценные бумаги. Глобализация и универсализация мирового 
финансового рынка, необходимость эффективного конкурирования американских финансовых компаний с 
иностранными и глобальными финансовыми конгломератами, вынудили Конгресс США пересмотреть ставший 
привычным подход к разделению рынка финансовых услуг на инвестиционный, банковский и страховой секторы.В 
1999 году отменен закон Гласса – Стиголла посредством лоббистов, которые удовлетворили интересы многих 
крупных банков.И это является во многом причиной появления мирового кризиса 2008 года. Томас Ф. Кули, 
профессор экономики и декан Нью-Йоркской бизнес-школы имени Стерна дал следующее объяснение: «Когда был 
принят закон Грэмма—Лича—Блайли в 1999 г., отменивший большинство положений закона Гласса—Стигалла, 
законодательные органы просто утвердили те изменения, которые уже произошли в данной отрасли. Эти 
изменения были активно поддержаны Комиссией по ценным бумагам, другими регулятивными органами и 
саморегулирующимися организациями, как благоприятные для внедрения инноваций и повышения рыночной 
эффективности... Эта эволюция привела к появлению совершенно нового источника нестабильности: системного 
риска для финансовых рынков, обусловленного сложными условиями и взаимодействием этих финансовых 
конгломератов. В результате нынешнее положение привело к краху, а нарушение системы оказалось таким 
дестабилизирующим. Наступает такой момент, когда регулирование, как концепция эволюции, теряет свою 
эффективность. Основная проблема, с которой нам предстоит столкнуться сегодня, связана с тем, что эти 
инновации породили компании, которые гораздо сложнее регулировать — и восстановить в случае краха. Решение 
предполагает не возврат к строгим ограничениям эпохи Гласса—Стигалла, а требует признать важность системного 
риска и научиться определять, оценивать и контролировать такой риск. И тогда мы сможем встать на путь 
эволюции».  
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ИНТЕГРАЦИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ СТРАН СНГ 

 

Процессы глобализации и современные тенденции интернационализации финансовой инфраструктуры 
оказывают значительное влияние на деятельность финансовых институтов в странах СНГ, история которого 
насчитывает уже более двадцати лет. За истекшие годы в Содружестве было немало сделано для налаживания и 
развития взаимных торгово-экономических, валютно-кредитных и финансовых отношений, которые по природе 
своей стали международными. Тем не менее, по оценкам экспертов, сотрудничество государств в финансовом 
секторе на протяжении многих лет развивалось весьма слабо. Лишь в последние годы отмечается тенденция к 
усилению взаимодействия. 

Наиболее отчетливо это проявляется в банковском секторе – самом развитом сегменте финансовых 
систем стран Содружества. Если в начале 2000-х гг. деятельность большинства банков была сконцентрирована на 
рынках своих стран, то в настоящее время на территории СНГ насчитывается около десяти крупных национальных 
кредитных институтов, работающих одновременно в нескольких государствах постсоветского пространства. На их 
долю приходится более 90% всех операций банков СНГ на территории других государств Содружества, а 
зарубежные активы составляют свыше 20 млрд. долл. Выход региональных банков на рынки других стран 
происходил в двух формах: создание дочерних кредитных организаций «с нуля» и покупка местных учреждений. 
Причем второй метод в последние годы получил особое распространение. По данным экспертов, совокупные 
банковские активы стран СНГ в 2011 году составили более 1,5 трлн. долл. Следует отметить, что наиболее развит 
банковский сектор в России, на который по итогам 2011 года приходилось более 80% общих активов и 70% от 
общего количества банков. Достаточно крупными активами располагают также Украина и Казахстана [1, стр.39]. 
Объемы совокупных активов представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 - Объем совокупных активов банковского сектора стран СНГ 

Страна Суммарные активы на 
1 января 2010 г., 

млрд. долл. 

Суммарные активы на 1 
января 2011 г., млрд. 

долл. 

Чисто банков на 1 января 
2012 г. 

Россия  1292,9 1113,8 978 

Украина  132,0 118,3 176 

Казахстан 86,4 81,6 38 

Белоруссия  31 42,5 31 

Азербайджан 17,7 16,7 44 

Узбекистан 15,3 2,6 30 

Грузия 7,6 6,0 19 

Армения 5,4 4,3 22 

Молдова 4,1 3,5 15 

Таджикистан 1,9 1,5 15 

Киргизия 1,4 1,2 22 

Всего по СНГ 1595,6 1402,0 1390 

 
Главной движущей силой интеграционных процессов в банковском секторе стран СНГ выступают 

кредитные институты России и Казахстана. В настоящее время на их долю приходится практически весь объем 
капиталовложений в банковские системы государств содружества, причем ведущую роль в расширении 
межгосударственного сотрудничества в настоящее время играют российские банки. Их основные капиталовложения 
приходятся в первую очередь на Украину, Беларусь, а также Казахстан и Армению.  

Взаимопроникновение банковского капитала внутри СНГ сдерживается, в том числе, и отсутствием на 
межгосударственном уровне необходимых правовых и институциональных механизмов. Показатель проникновения 
национальных банков на рынки входящих в интеграционное объединение стран рассчитывается как доля 
имеющихся у них в регионе зарубежных активов в совокупных активах региональной банковской системы. Его 
значение в СНГ не достигает и 3%, тогда как, например, в ЕС он превышает 17%. Таким образом, развитие 
банковских систем стран СНГ идет по пути индивидуальной интеграции в глобальную финансовую систему, а не 
создания единого регионального рынка банковских услуг. 

В большинстве стран региона банковский сектор является единственным из продвинутых сегментов 
финансовой системы, поскольку фондовые рынки этих стран характеризуются низким уровнем ликвидности. 
Исключение представляют собой лишь рынки России и Казахстана, так как являются наиболее развитыми и 
открытыми для внешних инвесторов. Иностранные институциональные инвесторы пока неохотно работают на 
фондовых площадках стран СНГ, считая, что инфраструктура развивающихся рынков выстроена в основном под 
краткосрочные, спекулятивные, а не инвестиционные операции, а также в силу небольшой емкости этих рынков. В 
таблице 2 представлены минимальные и максимальные значения основных показателей биржевых рынков стран 
СНГ за исключением России.  

Еще одним значимым интеграционным направлением на рынках ценных бумаг СНГ выступает 
сотрудничество национальных инфраструктурных финансовых организаций – фондовых бирж и центральных 
депозитариев. Взаимодействие национальных инфраструктурных институтов осуществляется главным образом в 
форме участия в региональных международных организациях профессиональных участников фондового рынка. В 
2000 г. была создана Международная ассоциация бирж (МАБ) стран СНГ, объединяющая 17 крупнейших бирж и 2 
депозитария из 10 государств содружества. Несмотря на отмеченный прогресс по ряду направлений 
сотрудничества участников фондовых рынков государств СНГ, общий уровень их интеграции остается низким. В 
частности, не получила распространение практика размещения ценных бумаг эмитентами одной страны 
Содружества на биржевых площадках других государств региона, что серьезно сдерживает движение взаимных 
инвестиций на постсоветском пространстве. Основные показатели биржевых рынков представлены в таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 - Общая характеристика биржевых рынков стран СНГ (за исключением РФ) 

Показатели биржевых рынков стран СНГ (без РФ) 2010 г. 2011 

Капитализация рынка акций, млрд. долл., конец года 0,1-39,5 0,1-25,6 

Число компаний, акции которых допущены к торгам, конец года 4-1801 4-2335 

Объем торгов акциями млн. руб., I-IV кв. 0,1-5737,8 0,1-1242,8 

Скорость обращения национальных акций, I-IV кв. 0,002-2,2 0,002-1,6 

Концентрация рынка, на конец года 0,5-90,5 0,3-89,5 

Объем размещения акций на бирже, млн. руб., I-IV кв. 0,8-21,4 0,02-10,7 

Число выпусков облигаций, допущенных к торгам, на конец года  1-320 3-329 

Объем торгов корпоративными и региональными облигациями, млн. 
руб. 

0,9-1794,9 1,3-1862,9 

Объем торгов на рынке государственных бумаг, млн. долл., I-IV кв. 30,5-6847,2 13,9-9558,4 

Объем торгов на валютном рынке, млн. долл., I-IV кв. 754,4-106881,8 760,4-106179,9 

 
В настоящее время степень интеграции финансовых и, прежде всего, валютных рынков, не соответствует 

степени интеграции экономик, потоков капитала и населения стран СНГ. Преимущества осуществления операций в 
национальных валютах и возможность их активизации обсуждаются уже давно, однако взаимосвязи между Россией 
и странами СНГ (за исключением Беларуси) практически не опосредуются прямой конвертацией национальных 
валют, используя в качестве посредников доллар США и евро. На сегодняшний день в национальных валютах 
стран СНГ число расчетов незначительно, а использование в качестве посредников доллара и евро ведет к 
увеличению издержек участников внешнеторговой деятельности, ухудшению проведения взаимных расчетов по 
финансовым операциям, вынуждает хозяйственные субъекты стран СНГ держать дополнительные объемы средств 
в иностранных валютах, что приводит к неоправданным валютным рискам [4, стр. 94]. В общем объеме 
межбанковских конверсионных операций на российском рынке, который в июне 2012 года превысил 57 млрд. долл. 
в день, операции с валютами стран СНГ в среднем не превышают и 0,05% (таблица 3) [5].  

Таблица 3 - Среднедневной объем операций на внутреннем валютном рынке РФ за первое полугодие 
2012 г., млн. долл. 

Месяц Российский рынок 
(всего) 

Белорусский рубль 
(BUR) 

Украинская гривна 
(UAH) 

Казахский тенге 
(KZT) 

Январь 45856 2 0 16 

Февраль 55469 3 0 12 

Март 61315 3 0 23 

Апрель 56060 3 0 33 

Май 55344 2 0 19 

июнь 57893 2 3 35 

 
Таким образом, обозначенные выше тенденции, наблюдающиеся в финансовой сфере стран СНГ, 

свидетельствуют о необходимости усиления взаимодействия в каждом ее секторе. Дальнейшее развитие 
интеграционных процессов, связывающих экономики стран СНГ, могло бы способствовать как формированию в них 
конкурентоспособных сбалансированных национальных финансовых систем, обеспечивающих надежную основу 
для их устойчивого экономического роста, так и в целом сближению государств Содружества. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗВІТ ПРО 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Ф. №2-М) 
 

Складання фінансової звітності є важливим етапом ведення бухгалтерського обліку від якості здійснення 
якого напряму залежить ефективність системи обліку на підприємстві в цілому.  

Фінансову звітність зобов’язані складати всі підприємства, юридичні особи незалежно від організаційно-
правової форми і форми власності. Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена за показниками 
фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Запровадження спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності є одним з основних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні. 

Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва пред’являється: органам державної статистики; органу, 
до сфери управління якого належить це підприємство; власникам (засновникам); органам державної податкової 
служби (разом з декларацією з податку на прибуток); трудовому колективу (на вимогу); іншим користувачам (напр., 
банківським установам при отриманні кредитів). 

http://mab.micex.ru/
http://www.1prime.ru/bulletins/files/bbsfree/bbs120715.pdf
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Звітним періодом для складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва є календарний 
рік.Квартальна звітність подається не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом; річна – не 
пізніше 9лютого року, що настає за звітним роком (п. 5 Порядку подання фінансової звітності [1]). 

Для суб’єктів малого підприємництва відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
„Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”[2], встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у 
складі „Балансу” (форма № 1-м та 1-мс) та „Звіту про фінансові результати” (форма № 2-м та 2-мс). 

В табл.1 узагальнено критерії для вибору можливості заповнення звіту суб’єктами малого підприємництва 
та його спрощеного варіанту. 

Таблиця 1 
Критерії можливості поданняфінансового звіту суб’єкту малого підприємництва та його спрощеної 

форми 

Фінансова 
звітність 

Критерії вибору Виключення (станом на листопад 2012р.) 

1 2 3 
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Сплата податків 
Платники та 

неплатники єдиного 
податку 

Довірчі товариства, страхові компанії, банки, 
ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські 
фінансові установи, СПД, які здійснюють обмін 
іноземної валюти, є виробниками та імпортерами 
підакцизних товарів, а також СПД, у статутному 
капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним 
особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які 
не є СМП, перевищує 25%, представництва іноземних 
суб’єктів господарської діяльності 

Середня кількість 
працівників 

≤ 50 осіб 

Дохід від діяльності ≤ 10 млн. євро 

Нарахована працівникам 
місячна зарплата 

– 
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Сплата податків 
Платники єдиного 
податку IV групи 

 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють: 
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 
2) обмін іноземної валюти; 
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних 
товарів (крім роздрібного продажу паливно-
мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів); 
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння, у тому числі 
органогенного утворення (крім виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 
побутових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного 
каміння); 
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім 
реалізації корисних копалин місцевого значення; 
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім 
діяльності у сфері страхування, яка здійснюється 
страховими агентами, визначеними Законом 
України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними 
комісарами та аджастерами; 
7) діяльність з управління підприємствами; 
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської 
діяльності) та зв'язку (крім 
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Середня кількість 
працівників 

≤ 50 осіб 
діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та 
антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) 
виробами мистецтва, предметами колекціонування 
або антикваріату; 
10) діяльність з організації, проведення гастрольних 
заходів; 
Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 
товариства, страхові компанії, установи 
накопичувального пенсійного забезпечення, 
інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, 
визначені законом; реєстратори цінних паперів; 
Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких 
сукупність часток, що належать юридичним особам, 
які не є платниками єдиного податку, дорівнює або 
перевищує 25%; 
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені 
підрозділи юридичної особи, яка не є платником 
єдиного податку; 
Юридичні особи – нерезиденти 

Дохід від діяльності 
≤ 5 млн. грн. 

 

Нарахована працівникам 
місячна зарплата 

– 

Сплата податків 
Платники єдиного 
податку VІ групи 

 

Середня кількість 
працівників 

≤ 50 осіб 

Дохід від діяльності 
≤ 20 млн. грн. 

 

Нарахована працівникам 
місячна зарплата 

– 

Сплата податків 

Платники податку на 
прибуток, утворені 
після 01.04.2011р. 

 

Суб'єкти господарювання, які: 
1) утворені в період після набрання чинності 
Податковим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення), 
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Середня кількість 
працівників 

– 
приватизації та корпоратизації; 
2) здійснюють: 
- діяльність у сфері розваг; 
- виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт 
підакцизних товарів; 
- виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-
мастильних матеріалів; 
- видобуток, серійне виробництво та виготовлення 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому 
числі органогенного утворення, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до Закону України "Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності"; 
- фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 
009:2005) ; 
- діяльність з обміну валют; 
- видобуток та реалізацію корисних копалин 
загальнодержавного значення; 
- операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі 
надання в оренду торгових місць на ринках та/або у 
торгівельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005) ; 
- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 
64 КВЕД ДК 009:2005) ; 
- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами 
мистецтва, предметами колекціонування або 
антикваріату; 
- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і 
радіомовлення відповідно до Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення"; 
- охоронну діяльність; 
- зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у 
сфері інформатизації); 

Дохід від діяльності 
≤ 3 млн. грн. 

 

Нарахована працівникам 
місячна зарплата 

≥ 2 мін. з/п 

Сплата податків 
Діючі платники 

податку на прибуток 
 

Середня кількість 
працівників 

≤ 20 осіб 

Дохід від діяльності 

≤ 3 млн. грн. 
протягом 3-х 
послідовних 

попередніх років 
 

. Нарахована 
працівникам місячна 

зарплата 
 

≥ 2 мін. з/п 
 

Сплата податків 

Платники, які були 
зареєстровані єдино-

платниками до 
01.01.2011р 

Середня кількість 
працівників 

≤ 50 осіб 
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 Дохід від діяльності 
≤ 1 млн. грн. 

 

- виробництво продукції на давальницькій сировині; 
- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; 
- діяльність у сфері виробництва та розподілення 
електроенергії, газу та води; 
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 
інжинірингу; надання послуг підприємцям 

. Нарахована 
працівникам місячна 

зарплата 
≥ 2 мін. з/п 

 
У Звіті про фінансові результати(форма 2-м) суб’єкти малого підприємництва відображають доходи, 

витрати, прибутки або збитки від господарської діяльності за звітний період. Метою складання цієї форми звітності є 
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про результати здійснення фінансово-
господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Сутність Звіту про фінансові результатималих підприємств 
полягає в тому, що фінансовий результат визначається зіставленням доходів (виручка від реалізації, інші операційні 
та інші доходи) з витратами періоду (собівартість реалізації, інші операційні та інші витрати), тобто за даними 
рахунків класу 7 „Доходи” та класу 9„Витрати діяльності”. 

Фінансову звітність заповнюють на основі регістрів бухгалтерського обліку, оборотів та залишків по 
рахунках. Суб’єкти малого підприємництва мають право використовувати спрощений План рахунків, якиймістить 
30укрупнених (в порівнянні з Планом для середніх та великих підприємств) рахунків. 

У травні 2011р. до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку[3] було внесено зміни, пов’язані із 
виключенням рахунків 8-го класу (84 “Витрати операційної діяльності”, 85 “Інші затрати”) та введенням – 9-го (90 
“Собівартість реалізації”, 96 “Інші витрати”), що призвело до модифікації технології заповнення Звіту про фінансові 
результати малими підприємствами (табл.2). 

Таблиця 2 
Технологія заповнення Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва (ф. №2-м) 

Стаття звіту 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Методика 
розрахунку 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 010 

Загальний дохід (виручка) від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг 
 

Кт 70 

Непрямі податки та інші вирахування з 
доходу 

020 

Сума податку на додану вартість, акцизного 
податку та інших вирахувань з доходу (надані 
знижки, вартість повернутих товарів та інші 
обов'язкові збори) 

Дт 70 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 030 

Вирахування з доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих 
податків та інших вирахувань з доходу 

р.010 – р.020 

Інші операційні доходи 

040 

Дохід від операційної оренди активів; дохід від 
операційних курсових різниць; відшкодування 
раніше списаних активів; дохід від реалізації 
оборотних активів (крім фінансових інвестицій), 

Кт 74 по інших 
операційних 

доходах 
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необоротних активів, утримуваних для 
продажу, та груп вибуття тощо 

Інші доходи 

050 

Дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі 
та інші доходи, отримані від фінансових 
інвестицій; дохід від реалізації фінансових 
інвестицій; дохід від неопераційних курсових 
різниць; інші доходи, які виникають у процесі 
звичайної діяльності, але не пов'язані з 
операційною діяльністю підприємства. Також у 
цій статті наводиться сума доходів від 
надзвичайних подій 

Кт 74 по інших 
звичайних (крім 
операційних) та 
надзвичайних 

доходах 

Разом чисті доходи 
070 

Загальні доходи від звичайної та надзвичайної 
діяльності за мінусом непрямих податків та 
інших вирахувань з доходів 

р.030 + р.040 + 
р.050 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

080 

Виробнича собівартість реалізованої продукції 
(робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих 
товарів, визначена відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 
“Витрати” 

Дт 90 + Дт 91 

Інші операційні витрати 

090 

Адміністративні витрати, витрати на збут, а 
також собівартість реалізованих оборотних 
активів (крім готової продукції, товарів і 
фінансових інвестицій), необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та груп вибуття; 
відрахування на створення резерву сумнівних 
боргів і сума списаних безнадійних боргів; 
втрати від знецінення виробничих запасів; 
втрати від операційних курсових різниць; 
визнані економічні санкції; відрахування для 
забезпечення відшкодування наступних 
операційних витрат; інші витрати, що пов'язані 
з операційною діяльністю підприємства. У цій 
статті також відображається належна до сплати 
за звітний період відповідно до законодавства 
сума податків і зборів 

Дт 96 по інших 
витратах 

операційної 
діяльності 

Інші витрати 

100 

Витрати на сплату процентів та інші витрати 
підприємства, пов'язані із запозиченнями; 
втрати від участі в капіталі; собівартість 
реалізації фінансових інвестицій; втрати від 
неопераційних курсових різниць; втрати від 
уцінки фінансових інвестицій та необоротних 
активів; інші витрати, які виникають у процесі 
звичайної діяльності, але не пов'язані з 
операційною діяльністю підприємства. Також у 
цій статті наводяться втрати від надзвичайних 
подій 

Дт 96 по інших 
звичайних (крім 
операційних) та 
надзвичайних 
витратах за 

мінусом 
нарахованого 

податку на 
прибуток 

Разом витрати 
120 

Загальні витрати від звичайної та надзвичайної 
діяльності 

р.080 + р.090 + 
р.100 

Фінансовий результат до оподаткування 
130 

Різниця між чистими доходами та витратами 
підприємства 

р.070 – р.120 

Податок на прибуток 

140 

Сума податку на прибуток, яка визначається в 
розмірі податку на прибуток за звітний період 

Дт 96 на суму 
нарахованого 

податку на 
прибуток 

Чистий прибуток (збиток) 

150 

Чистий прибуток або чистий збиток – різниця 
між сумою фінансового результату до 
оподаткування і сумою витрат з податку на 
прибуток 

р.130 – р.140 

Забезпечення матеріального 
заохочення 

160 

Суми забезпечення матеріального заохочення 
у складі забезпечень наступних витрат і 
платежів 

Кт 47 на суму 
забезпечення 
матеріального 

заохочення 

 
Зміни до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку зумовлюють необхідність внесення коректив до 

регістрів бухгалтерського обліку малих підприємств, в яких і досі використовуються рахунки, виключені з Плану. За 
умови відповідної модифікації Методичних рекомендацій [4], Відомість 5-м по обліку витрат (зокрема, витрат на 
виробництво), доходів і фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх періодів та забезпечень 
майбутніх витрат і платежів можна буде використовувати як базовий узагальнюючий документ для заповнення Звіту 
про фінансові результати. 

Отже, суб’єкти малого підприємництва складають фінансову звітність за спрощеною формою, заповнення 
та подання якої регулюється наказами Міністерства фінансів України. Ініціатива законотворців по спрощенню 
організації бухгалтерського обліку для малих підприємств можна визнати позитивною, однак у зв’язку з останніми 
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змінами виникає неузгодженість між окремими нормативними актами, усунення якої повинно стати пріоритетним 
завданням Методологічної ради з бухгалтерського обліку при МФУ. 

 
Література: 

1. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 
№419. 

2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва”: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39. 

3. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 
19.04.2001 №186. 

4. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими 
підприємствами: Міністерство фінансів України від 25.06.2003 №422. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Трансформація ринкових відносин в Україні, поетапне реформування економіки супроводжується 
становленням і розвитком оціночної діяльності. За минулі роки з'явилися первинний і вторинний ринки майна, 
створена законодавча і нормативно-правова бази для здійснення незалежної оцінки, значно розширилася мережа 
незалежних оцінних структур, розвивається інститут саморегулювання.  

Питання методології оцінки вартості майна та бізнесу, а також діяльність суб’єктів оціночної діяльності 
досліджували у своїх працях багато зарубіжних учених таких як П.Белл, Д.Бішоп, Ф.Еванс, Е.Едвардс, Т. Коупленд, 
Т. Коллер, та ін. Водночас слід зазначити, що в Україні дослідження із цієї проблематики є новим науковим 
напрямом, який вивчають у свої працях такі вітчизняні автори як Погрібний І.Я., Тімофеєв О.К. та ін. 

З прийняттям Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» [1, с.2] почав формуватися професійний ринок оціночних послуг, що безумовно, стало прогресивним 
досягненням у розвитку цього напряму діяльності в Україні. 

Відповідно до цього закону оцінка майна та майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки 
за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами і є результатом практичної діяльності суб’єктів 
оціночної діяльності. 

Майном, яке може оцінюватись вважаються об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди, машини та 
обладнання, транспортні засоби, а також паї, цінні папери, нематеріальні активи, цілісні майнові комплекси всіх 
форм власності. 

Майновими правами, які можуть оцінюватись є права володіння, розпорядження, користування, а також інші 
специфічні права та права вимоги. 

На сьогодні існує ряд конкретних господарських умов, за яких законодавством встановлений обов’язок 
проводити незалежну оцінку майна з залученням відповідних спеціалістів-оцінювачів. 

Зокрема, проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:  
- створення підприємств на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності; 
- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств з 

державною часткою майна;  
- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка;  
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до 

зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою, а також у 
разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;  

- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування 
державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на 
підставі рішення суду;  

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;  
- оподаткування майна згідно із законодавчими актами; 
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законодавством. 

Сфера послуг, у тому числі послуги з оцінки майна, має певні особливості у порядку їх відображення в 
бухгалтерському обліку, оскільки на відміну від товарів послуги споживаються та виробляються одночасно. 

Суб’єкти оціночної діяльності відокремлюються від постачальників матеріальних цінностей своїм цільовим 
ринком, формою організації торгівлі та способом підтримання конкурентоспроможності. Продаж послуг потребує 
підвищеної мобільності через те, що багато послуг базується на безпосередньому контакті виробників і споживачів. 

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб'єктами оціночної діяльності 
незалежно від організаційно-правової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] і національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 

Організація обліково-аналітичної роботи оціночного підприємства передбачає створення та вдосконалення 
системи економічної інформації про всі аспекти діяльності підприємства та його господарські операції, що 
забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Питання організації бухгалтерського обліку підприємства оціночної діяльності вирішується власником або 
уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство 
самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і 
технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об'єкти і 
періодичність проведення інвентаризації активів і зобов'язань. 
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Одним із головних етапів документообігу при здійсненні незалежної оцінки є укладення та контроль 
виконання умов договору. В бухгалтерському обліку виникнення зобов'язань однієї сторони перед іншою відобра-
жається після здійснення однієї із сторін дій, передбачених у цьому договорі.  

В договорі на проведення незалежної оцінки вартості майна та майнових прав містяться такі реквізити як місце та 
дата укладання договору, найменування сторін, предмет договору, вартість робіт, термін виконання та порядок 
розрахунків, права та обов’язки сторін, порядок прийому-передачі робіт, відповідальність сторін та умови розірвання 
договору. 

У предметі договору наводиться комплекс робіт, який передбачається по об’єкту оціночної діяльності, до яких 
може входити проведення інвентаризації та з’ясування технічного стану активів. 

Особливу увагу слід приділити вартості робіт, терміну виконання та порядку розрахунків з метою уникнення 
дебіторської заборгованості та невчасного виконання робіт. 

По завершенні робіт суб’єкт оціночної діяльності передає замовнику звіи про виконану роботу та роз’яснення 
щодо цього звіту. Одночасно з передачею звіту виконавець передає всю інформацію щодо об’єкту оцінки, яка була 
зібрана ним в процесі виконання роботи та акт-прийому передачі виконаної роботи. Замовник зобов’язується у терміни, 
що вказані в договорі підписати цей акт або надати вмотивовану відмову від його підписання. 

Своєчасне та правильне оформлення акту-прийому передачі є важливим етапом при відображенні наданих 
послуг в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку. Адже саме цей документ є свідченням наданої послуги 
виконавцем та оприбуткуванням її у замовника. 

Для своєчасності розрахунків замовниками велике значення має аналіз виконання договорів на проведення 
незалежної оцінки. У процесі аналізу вимірюється рівень виконання договорів щодо наданих послуг з оцінки майна, 
виявляються зміни за кількістю невиконаних договорів, уточнюються причини їх невиконання. Дається загальна 
оцінка виконання зобов’язань, аналізується виконання договорів за окремими групами замовників, досліджується 
виконання договірних зобов’язань за стандартами якості наданих послуг. 

Актуальним питанням обліку та аналізу підприємств оціночної діяльності є калькуляція витрат, що 
формують собівартість наданих послуг. Ціноутворення при наданні послуг є дещо складнішим, ніж у торгівлі 
матеріальними ресурсами.  

Це пов’язано із тим, що ціна послуги з оцінки пов’язується із попитом на ці послуги. Вартість послуг 
змінюється залежно від цільового сегменту їх споживачів. Так, витрати та собівартість оціночних послуг формуються 
відповідно до норм П(С)БО 16 [ 3, с.132]. 

Відсутність типових форм калькуляцій витрат ускладнює обліково-аналітичну роботу підприємства, оскільки 
всі дані щодо витрат та джерел їх фінансування наводяться узагальнено, без деталізації за напрямками такого виду 
діяльності. 

Отже, оціночна діяльність та облік і аналіз її результатів є актуальними питаннями на сучасному етапі 
розвитку вітчизняної економіки та потребують детального вивчення та висвітлення, чому безпосередньо має 
сприяти нормативно-законодавча база, яка регулюватиме усі складові цієї діяльності.  

 
Література: 

1. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні № 2658-ІІІ від 
12.07.2001р.» із наступними змінами та доповненнями //zakon.rada.gov.ua 

2. Закон Україи «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. із 
наступними змінами та доповненнями // zakon.rada.gov.ua 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Все про бухгалтерський облік.-2012.№9-10. с. 75 -
 82. 

4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.-3-тє вид., доп. і перероб.-
К.: Алерта, 2010.-296с. 

 
Науковий керівник: к.е.н, Тимрієнко Ірина Юріївна 

 
 

Лідія Цибань, Людмила Зотова  
(Харків, Україна) 

 
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Всім добре відомо, яка важка ситуація склалася в економіці нашої молодої держави; причин такого стану є 
багато, як об’єктивних так і суб’єктивних. 

Україна, маючи достатньо потужний науково-технічний потенціал, малоефективно використовує його в 
національних інтересах: більше половини його можливостей реалізується поза потребами інноваційного розвитку 
вітчизняної економіки. Недосконалість підходів до організації фінансів суб’єктів господарювання та їх об’єднань у 
реальному секторі економіки не дає змоги суб’єктам підприємницької діяльності працювати так ефективно, щоб це 
відповідало реальним потребам економічного розвитку суспільства. 

Питання про сутність і функції сучасної фінансової системи України є дуже важливим і актуальним для 
українського народу, адже не можна було б здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечувати 
національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової, грошової і 
кредитної системи.  

У сучасній фінансовій науці сформувалися високорозвинені школи державних фінансів, фінансового ринку 
та фінансів підприємств. Вагомий внесок у теорію державних фінансів зробили такі відомі вчені, як Д.Бьюкенен, 
А.Вагнер, К.Віксель, Дж.М.Кейнс, Е.Ліндаль, А.Маршалл, Р.Масгрейв, А.Пігу, А.Пікок, П.Самуельсон, Е.Селігмен, 
Дж.Хікс, Д.Хьюмен, Г.Шмольдерс, К.Шоуп та багато інших. Серед досліджень у царині корпоративних фінансів та 
фінансового ринку виділяються роботи Г.Александера, Дж.Бейлі, З.Боді, Дж. Ван Хорна, Р.Вестерфілда, Г.Габбарта, 
Б.Джордана, Р.Колба, Г.Марковіца, М.Міллера, Р.Мертона, Ф.Модільяні, С.Росса, Ю.Фами, Д.Хьюмена, А.Шапіро, 
В.Шарпа, М.Шоулза й інших учених[2, с.12] . 
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Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних економістів, здійсненим у галузі теорії, 
методики та організації фінансового забезпечення інноваційної політики, слід зауважити, що до цього часу багато 
проблем не знайшли свого остаточного вирішення. 

Система фінансів в Україні тільки з 90-х років почала формуватися як національна. До того часу вона була 
складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від її 
фінансової політики. 

Характер фінансової системи в той час відображав характер самої системи господарювання і був витратним 
і неефективним. Екстенсивні методи господарювання, відсутність стимулів до високоефективного праці приводили 
до збитковості підприємств в промисловості і господарств в агропромисловому комплексі. Такі підприємства 
постійно субсидувалися з бюджету за рахунок більш ефективних підприємств, що підривало будь-який інтерес до 
добросовісного відношення і продуктивної праці. Регіональні бюджети і фонди розвитку підприємств формували по 
нормативах, певними центральними відомствами. Фінансова система формувала споживчу психологію виробників, 
відчужувала від підприємницької ініціативи, від уміння ризикувати під час створення нових виробництв, від потреби 
цінити кошти, ресурси, розраховувати витрати на виробництво. 

Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх 
негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективну працю, ліквідувала будь-яку форму експлуатації 
людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому 
життєвого рівня народу. Перехід економіки України до ринкового типу і перші кроки до створення національної 
фінансової системи показують, що держава орієнтується на посилення економічної незалежності, підприємницької 
діяльності і на активну участь в міжнародних фінансово-торгових розрахунках.  

Фінансові системи держав можуть вирізнятися за структурою та функціями. Це зумовлено видами форм 
власності, політичними орієнтирами правлячих еліт, рівнем економічного розвитку держави тощо. Нині у світі 
нараховується понад 20 різних моделей фінансових систем окремих держав. За наявності певних відмінностей вони 
мають спільну основу в переліку окремих ланок.  

Слово фiнанси походить вiд середньовікового латинського терміну finatio, financia, який застосовувався в 
ХІІІ-ХІV ст. для позначення обов'язкової сплати грошей та строку сплати. У Германії в ХVІ-ХVІІ ст. слово фінанси 
мало недобрий, лихий зміст: здирства, вимагання, хабарництва, лихварства. В той же час у Франції (ХVІ ст.) слово 
фінанси використовувалося у тому значенні, яке закріпилося за ним до початку ХХ ст. у всіх європейських країнах, а 
саме - як сукупності матеріальних засобів, необхідних для задоволення потреб держави та різноманітних суспільних 
груп.  

У вітчизняній літературі фінансова система розглядається досить широко  як сукупність сфер і ланок, що 
характеризуються специфічними формами й методами фінансових відносин, які мають відповідне законодавче та 
організаційне забезпечення. Водночас єдиної точки зору щодо її складу немає. 

Формування відлагодженої та ефективно функціонуючої фінансової системи — відповідальне і складне 
завдання, вирішення якого потребує багато часу. Фінансова система України знаходиться на етапі становлення і 
вдосконалення[3, с.34].  

Найважливішими проблемами її розвитку є: 
— зміцнення фінансів суб'єктів господарювання з метою посилення мотивацій до ефективної роботи, 

інвестиційної діяльності; 
— відлагодження фінансового механізму діяльності бюджетних установ, пошук нових джерел фінансових 

ресурсів в умовах дефіциту бюджетних коштів; 
— реформа бюджетної системи, практична реалізація всіх положень Закону України "Про бюджетну систему 

України"; 
— економне витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за їх цільовим використанням; 
— реформа системи оподаткування в напрямку послаблення податкового тиску; 
— зменшення кількості і розмірів відрахувань у державні цільові фонди, відокремлення їх від бюджету; 
— раціональне використання коштів, залучених з допомогою державного кредиту, зміцнення довіри до 

державних цінних паперів. 
Функціонування фінансової системи завжди пов’язане з наявністю та необхідністю вирішення протиріч між 

окремими суб’єктами. На цю властивість фінансів звертається увага досить давно. Так в “Енциклопедичному 
словнику” Ф.Брокгауза та І.Ефрона вказується: “Люди мають різні інтереси, що накладають свій відбиток на зміст 
фінансових інститутів, внаслідок чого останні не відрізняються логічною злагодженістю”[1] Однак в українській 
фінансовій літературі наразі цьому аспекту фінансів не приділяється належної уваги. Суперечливість фінансових 
відносин є досить складним явищем, адже водночас інтереси всіх їхніх суб’єктів мають і значною мірою узгоджений 

характер  усі зацікавлені у зростанні ВВП, однак на першому плані завжди стоять власні інтереси, власні доходи. 
При цьому фінансові протиріччя виникають як на мікро-, так і на макрорівні в усіх стадіях відтворювального процесу 

 в розподілі, перерозподілі та обміні. Усі дії суб’єктів фінансових відносин мають бути узгоджені як з позицій 
індивідуальних, так і суспільних інтересів. Це вимагає комплексного підходу до управління фінансами на основі 
формування в країні цілісної фінансової системи, яка має функціонувати злагоджено і забезпечувати реалізацію 
завдань фінансової політики. Важливим при цьому є наявність у державі обґрунтованої та виваженої фінансової 
стратегії і тактики, що забезпечує цілеспрямований фінансовий вплив на темпи й пропорції соціально-економічного 
розвитку[4, с.62].  

Об’єктивний характер фінансових протиріч обумовлює необхідність створення у фінансовій системі 
відповідних механізмів їх узгодження.  

Демократичне суспільство й ринкова економіка засновуються на свободі вибору, але ця свобода, що 
базується на наявності конкурентного середовища і незаперечних правах громадян та підприємницьких структур, не 
є безмежною.  

По-перше, є законодавство, у тому числі й фінансове, що певним чином регламентує життєдіяльність 
суспільства, економічне середовище і функціонування фінансової системи. Однак покладати надії виключно на 
законодавчі важелі регламентування фінансових відносин безпідставно. Весь досвід реформ у країнах з перехідною 
економікою, у тому числі й в Україні, переконливо засвідчує: романтичні сподівання на те, що прийняття правильних, 
справедливих і прозорих законів вирішить усі проблеми формування дієздатної фінансової системи та 
демократичного суспільства, виявились безпідставними. По-друге, є фінансовий контроль, який засновується на 
досить потужному апараті. Але, якщо ті чи інші суспільні інтереси, відображені у законах, не збігаються з 
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індивідуальними устремліннями, то ніякий контроль не допоможе  закони будуть обходити і порушувати. З цього 
стає зрозумілим, що, по-третє, у фінансовій системі має діяти механізм внутрішнього урівноваження інтересів 
окремих суб’єктів, який засновується на властивій демократичному суспільстві системі стримувань і противаг. Саме 
це робить той чи інший фінансовий вибір не спонтанним та хаотичним, не примусовим і безальтернативним, а 
усвідомленим й цілеспрямованим. 

Завдання фінансової системи обумовлюються функціями фінансів.  
У контексті реалізації відтворювальної функції фінансів вона забезпечує: а) мобілізацію та оптимальне 

розміщення фінансових ресурсів; б) способи переміщення фінансових ресурсів у часі і просторі; в) забезпечення 
ліквідності та управління ризиками; г) формування інформаційної підтримки. З метою реалізації розподільної функції 
фінансів на фінансову систему покладаються такі завдання: а) алокація ресурсів між приватним і державним 
секторами; б) забезпечення справедливого розподілу доходів у суспільстві; в) здійснення перерозподілу доходів з 
метою усунення дисбалансів, викликаних недоліками ринкових механізмів; г) формування системи форм і методів, 
інструментів та важелів фінансового впливу на темпи й пропорції соціально-економічного розвитку. Забезпечення 
виконання контрольної функції досягається шляхом: а) формування інформаційної бази; б) створення відповідної 

сукупності органів фінансового контролю[2, с.112]. 
Функціонування фінансової системи є надзвичайно складним, багатогранним, динамічним і суперечливим 

явищем, оскільки у фінансах діалектично поєднуються узгодженість та суперечливість інтересів окремих суб’єктів. 
Водночас, якщо узгодженість має певною мірою для кожного з них абстрактний характер, то фінансові протиріччя є 
повсякденними й суттєво впливають на дії кожної фізичної та юридичної особи й державних структур. Узгодження 
фінансових протиріч засновується на використанні сукупності правових, адміністративних та економічних важелів. В 
основі збалансованого розвитку фінансової системи лежить систематизоване фінансове право, а дотримання вимог 
закону забезпечують органи фінансового контролю. Однак ефективність контролю досягається лише тоді, коли він 
доповнює внутрішню саморегулівну дію ринкових механізмів. Порушувати чи обходити фінансові закони має бути не 
стільки неприпустимо, скільки невигідно, і не тому, що за це передбачено суворе покарання, у тому числі й 
фінансове, а тому, що це насамперед суперечить інтересам конкретного суб’єкта.  

Засади розбудови і функціонування фінансової системи визначаються насамперед типом фінансової моделі 
суспільства, яка обумовлюється моделлю розвитку економіки країни, виходячи з її економічної доктрини. Наразі 

українській державі вкрай важливо визначитися зі стратегічною метою: яку модель  американську, 
західноєвропейську чи скандинавську вона бере за основу розвитку суспільства? На нашу думку, найбільш 
прийнятною для фінансової системи нашої держави є західноєвропейська модель. Фактично вона і формується в 
Україні, однак відбувається це спонтанно. Необхідно надати цьому процесу цілеспрямованого характеру. По-перше, 
дана модель хоча б відносно відповідає фінансовій ситуації в Україні: з одного боку, досить багато людей потребує 

фінансової підтримки від держави, з іншого  усіх забезпечити немає можливості. Тому поряд з державною 
соціальною сферою прискорено розвиваються і комерційні засади функціонування освіти, медицини, культури. По-
друге, ця модель забезпечує як достатні соціальні гарантії, так і належну стимуляцію до продуктивної діяльності, що 
вкрай важливо для нашої країни; по-третє, Україна заявила про свій намір вступити до Європейського Союзу, а в 
переважній більшості його країн і в середньому по ЄС податкове одержавлення ВВП становить близько 40%. 
Упроваджуючи європейські політичні, гуманітарні, культурні та інші стандарти, нашій державі потрібно 
дотримуватися і фінансових орієнтирів євроінтеграції. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Риск присущ любой форме человеческой деятельности, что связано со множеством условий и факторов, 
влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск 
недополучения намеченных результатов особенно проявляется при всеобщности товарно-денежных отношений, 
конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием капиталистических 
отношений появляются различные теории риска, а классики экономической теории уделяют большое внимание 
исследованию проблем риска в хозяйственной деятельности. 

В процессе своей деятельности коммерческие банки подвергаются множеству рисков [1, с. 23]. В общем 
виде банковские риски разделяются на 4 категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные. 
Финансовые риски в свою очередь включают 2 типа рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски - в т.ч. 
кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности - могут при ненадлежащем управлении привести к 
убытку для банка. Спекулятивные риски, основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом 
прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток - в противном случае. Основные виды 
спекулятивного риска - это процентный, валютный и рыночный (или позиционный) риски.  

Необходимо отметить, что коммерческие банки имеют дело с финансовыми активами и пассивами 
(кредитами и депозитами), которые не могут быть также легко реализованы на рынке, как акции, облигации и другие 
ценные бумаги. В результате кредитные организации сталкиваются с повышенным риском по сравнению с 
небанковскими институтами. Это проявляется в том, что наряду со средствами своих акционеров, банк несет и 
повышенные риски по привлеченным средствам, но которым в случае наступления рискового события будет 
отвечать собственными средствами, что является объективным фактором, требующим учета. С другой стороны, 
банки в своей деятельности учитывают и субъективные факторы, среди которых решающее значение уделяется 
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экспертному мнению аналитиков, целью которых является использование доступной информации, учитывая 
факторы риска, определить экономический эффект от той или иной банковской операции. 

Основой функционирования эффективной системы управления финансовыми рисками становится их 
классификация [2, с. 39]. 

Наиболее содержательной представляется классификация банковских рисков, предложенная Питером С. 
Роузом, кото следующие:  

· Кредитный риск  
· Риск несбалансированности ликвидности  
· Рыночный риск  
· Процентный риск  
· Риск недополучения прибыли  
· Риск неплатежеспособности 
К другим важным видам риска Роуз П. относит еще четыре вида, которые он определяет следующим 

образом:  
· Инфляционный риск  
· Валютный риск  
· Политический риск  
· Риск злоупотреблений 
Преимуществом данной классификации является то, что в эту систему включены как риски, возникающие 

внутри банка, так и риски, зарождающиеся вне банка и оказывающие влияние на его деятельность. Вместе с тем, в 
настоящее время такая классификация не может быть использована коммерческими банками для практического 
применения в виду своей укрупненности, а значит, необходима более подробная классификация с выделением 
групп и подгрупп риска, в зависимости от специфики проводимых банком операций [3, с. 128] 

Основные документы, которыми руководствуются риск-менеджеры западных компаний в практической 
деятельности, разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору и называются Принципы банковского 
надзора. Данный документ содержит 25 принципов, реализация которых призвана минимально необходимым 
условием обеспечения эффективного банковского надзора. Комментарии к этим принципам базируются на 
рекомендациях Базельского комитета и лучшей международной практике в сфере банковского дела и банковского 
надзора. Интеграция российской банковской финансовой отчетности с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности (МСФО) несомненно получит свое развитие в применении данных принципов в российской практике. 

Международные аудиторские компании, работающие в России, на основании рекомендаций Базельского 
комитета разрабатывают собственные классификации рисков, примером может служить карта рисков (подробная 
структура финансовых рисков коммерческого банка), созданная компанией "PricewaterhouseCoopers", получившая 
название GARP: 

1. Кредитный риск - это риск возможных потерь, связанных с ухудшением кредитоспособности, вызванных 
невозможностью или нежеланием исполнять свои обязательства в соответствии с условиями соглашения. Для 
банка кредитная деятельность является основной в структуре активных операций, поэтому невыполнение 
кредитором своих обязательств ведет к финансовым потерям и, в конечном счете, приводит к снижению 
достаточности капитала и ликвидности.  

2. Рыночный риск – возможное неблагоприятное отклонение финансовых результатов банка от 
запланированных , вызванное изменениями рыночных котировок (рыночных цен).  

3. Риск концентрации портфеля - класс рисков, связанных с повышенной зависимостью банка от отдельных 
контрагентов или групп связанных контрагентов, отдельных отраслей, регионов, продуктов или провайдеров услуг.  

4. Риск ликвидности - риск, связанный со снижением способности финансировать принятые позиции по 
сделкам, когда наступают сроки их ликвидации, невозможность покрывать денежными ресурсами требования 
контрагентов, а также требования обеспечения, и, наконец, риск, связанный с невозможностью ликвидировать 
активы на различных сегментах финансового рынка. Поддержание определенного уровня ликвидности 
осуществляется путем управления активами и пассивами. Главная задача - поддержание оптимального 
соотношения между ликвидностью и прибыльностью, а также сбалансированности между сроками вложений по 
активам и пассивам. Для обеспечения текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных 
активов, что накладывает ограничения на вложении в низколиквидные активы (кредиты).  

5. Операционный риск - это риск убытков, связанных с действиями человека (как преднамеренными, так и 
непреднамеренными), сбоями техники или внешними воздействиями.  

6. Риск бизнес-события - класс рисков, с которыми сталкивается банк как экономический субъект. Эти риски 
не являются специфичными для банков, с ними сталкивается любой другой хозяйствующий субъект. 

Основная задача, стоящая перед банковскими структурами, - минимизация кредитных рисков [4, с. 216]. 
Для достижения данной цели используется большой арсенал методов, включающий формальные, 
полуформальные и неформальные процедуры оценки кредитных рисков. Минимизировать кредитные риски банков 
позволяет диверсификация ссудного портфеля, качество которого можно определить на основе оценки степени 
риска каждой отдельной ссуды и риска всего портфеля в целом. Одним из критериев, определяющих качество 
кредитного портфеля в целом, является степень диверсифицированности портфеля, под которой понимают 
наличие отрицательных корреляций между ссудами, или по крайней мере их независимость друг от друга. Степень 
диверсификации трудно выразить количественно, поэтому под диверсификацией, скорее, подразумевается свод 
правил, которых должен придерживаться кредитор. Наиболее известные из них следующие: не предоставлять 
кредита нескольким предприятиям одной отрасли; не предоставлять кредита предприятиям разных отраслей, но 
взаимосвязанных друг с другом технологическим процессом, и т.д. По сути дела, стремление к максимальной 
диверсификации, представляющей процесс набора самых, разнообразных ссуд, есть не что иное, как попытка 
сформировать портфель кредитов с максимально разнообразными видами рисков, для того чтобы изменения во 
внешней экономической среде, где функционируют предприятия-заемщики, не оказали отрицательного влияния на 
все кредиты.  

Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, 
представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и 
экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически 
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самостоятельно. В этих условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная 
идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

 
Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного і тривалого 

функціонування різноманітних організацій, їх поступального розвитку є високоякісний менеджмент у широкому 
розумінні й менеджмент персоналу зокрема. 

Менеджмент персоналу — явище дуже складне, багаторівневе. У ньому можна розрізняти окремі функції, 
фази, численні завдання тощо. Але всі ці частини єдиного цілого пронизує й об’єднує інформація.  

Інформація є головним предметом і продуктом діяльності кожного керівника. На підставі різноманітної 
інформації визначається чисельність і планується діяльність персоналу, відбувається його поточне й підсумкове 
оцінювання, розробляються системи заохочення працівників.  

Менеджмент персоналу як сфера професійної діяльності сьогодні має велике практичне значення. Зростає 
роль людського чинника на виробництві, поступово ускладнюються функції керівників трудовими колективами. 

Загалом ідеться про єдину методологію, хоча для вивчення практичного менеджменту персоналу можуть 
застосовуватись одні методологічні підходи, для формування структури та змісту навчальної дисципліни — другі, а 
для наукового аналізу цього складного явища — треті; можливі й комбінації.  

Менеджмент персоналу як об'єктивне соціальне явище має три грані (вектори), розвитку [1, ст.6]: 
 як сфера практичної професійної діяльності; 
 як навчальна дисципліна; 
 як галузь науки  
Кожен із цих трьох напрямів розвитку менеджменту персоналу в процесі вивчення, аналізу, проектування 

потребує застосування як однакових, так і специфічних методів, підходів, способів та прийомів розв'язання проблем. 
Саме життя вимагає, щоб представники цих трьох векторів розвитку менеджменту персоналу діяли 

синхронно, обмінювались взаємокорисною інформацією, спільно обговорювали досягнення і проблеми. 
Така взаємодія представників практики, освіти й науки, безсумнівно, буде продуктивною, сприятиме 

підвищенню ефективності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. 
Аналіз практики управління різними організаціями, літературних джерел, власного досвіду управління 

трудовими колективами дає підстави розглядати менеджмент персоналу на трьох рівнях. 
На нижчому рівні управління (виробнича дільниця, функціональний підрозділ) відбувається безпосереднє 

управління виконавцями. Керівник доводить до робочих місць виробничі завдання, забезпечує їх необхідними 
ресурсами, контролює виконання завдань, трудову дисципліну, дотримання норм і правил охорони праці тощо. 

На середньому рівні управління (великий цех, філіал підприємства) вирішуються питання планування 
виробництва, нормування праці, організації діяльності, оплати праці, заміщення вакантних посад.  

На верхньому рівні управління розробляються стратегія менеджменту персоналу (кадрова стратегія) як 
функціональна складова генеральної стратегії організації, формулюється політика менеджменту персоналу (кадрова 
політика), визначаються обсяги інвестування в розвиток персоналу, ухвалюються рішення щодо заміщення 
ключових посад. 

Для глибшого розуміння сутності, значення, складності менеджменту персоналу як сфери професійної 
діяльності доцільно мати більш – менш повне уявлення про наступні методологічні аспекти цього соціального 
явища: сутність і цілі; об’єкт і суб’єкт; зміст і форма; субстрат (субстанція); функції; принципи; засоби; зв’язки з 
внутрішнім і зовнішнім середовищем організації; стратегія і політика; завдання; механізм регулювання; продукт 
(результат) менеджменту [1, ст.7]. 

Основним змістом, суттю менеджменту персоналу є багатогранний процес впливу суб’єкта на об’єкт 
управління. Структуру цього впливу складають методи управління людьми на виробництві: адміністративні (або 
організаційно - розпорядчі), економічні, правові та соціально – психологічні.  

Об’єкт менеджменту персоналу — це широке поняття, яке охоплює організацію як єдине ціле, кожен 
структурний підрозділ незалежно від кількості ієрархічних рівнів управління, первинні трудові колективи, кожного 
найманого працівника незалежно від статусу в організації.  

Суб’єкт менеджменту персоналу – є непростим поняттям. Стосовно нього існують різні погляди. Одні 
віддають перевагу лінійним керівникам, другі — службі персоналу (відділу кадрів), треті допускають співпрацю 
служби персоналу з лінійними керівниками з перевагою в прийнятті рішень або лінійних керівників, або керівництва 
служби персоналу. 

Виходячи з вище викладеного, менеджмент персоналу слід розглядати як системно організований процес 
відтворення і ефективного використання персоналу самоврядної організації. 

Провідними цілями менеджменту персоналу є [1, ст.8]: 
- підвищення ефективності функціонування організації; 
- поліпшення якості трудового життя персоналу. 
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Підвищення ефективності діяльності організації є джерелом зростання реальних трудових доходів 
персоналу, інвестицій у його розвиток. Висококваліфікований персонал, задоволений умовами роботи, працює 
відповідально, творчо, продуктивно, ідентифікує себе з організацією, отже є поважним чинником її 
конкурентоспроможності. 

Якість трудового життя персоналу характеризують наступні показники і критерії: рівень і динаміка реальних 
трудових доходів; гарантії збереження робочого місця; умови праці; змістовність трудового процесу; рівень 
побутового та медичного обслуговування на виробництві тощо. 

Принципи менеджменту персоналу – це сукупність фундаментальних засад керівництва людьми, 
послідовне дотримання яких є обов’язковою умовою досягнення поточних і перспективних цілей, забезпечення 
необхідної результативності спільної праці [2, ст.103]. 

Менеджмент персоналу в організації має здійснюватись на таких основних принципах: планомірності; 
системності; єдиноначальності; соціального партнерства; економічної ефективності; демократизму; економічної заін-
тересованості. 

Принцип планомірності вимагає, щоб усі процеси, процедури, операції, дії, що відбуваються в організації з 
відтворення та використання персоналу, виробництво і праця на кожному робочому місці відбувались на 
планомірній основі, тобто скоординовано і синхронно. Відсутність планомірності, неузгодженість окремих планів або 
їхніх складових спричиняють порушення ритму виробництва, зайві втрати робочого часу та інших ресурсів, 
погіршення якості продукції та послуг тощо. 

Дуже важливим для ефективності менеджменту персоналу є принцип системності, який обумовлює 
необхідність реалізації системного підходу в управлінні організацією як цілісним соціальним організмом, 
структурними підрозділами та виконавцями. 

Принцип єдиноначальності слід розуміти як необхідність чіткого розподілу повноважень між керівниками і 
структурними підрозділами по вертикалі і горизонталі, адміністративну підпорядкованість кожного працівника, кожної 
структурної ланки лише одному керівникові. Кожен керівник має нести персональну відповідальність за стан справ у 
підпорядкованому йому підрозділі. 

Принцип соціального партнерства доповнює і врівноважує принцип єдиноначальності. Трудовий колектив 
організації працюватиме свідомо і продуктивно, якщо між соціальними партнерами (найманим персоналом і 
роботодавцем або його представником) буде досягнуто взаєморозуміння, балансу інтересів, соціальної згоди і 
бажання працювати спільно на досягнення взаємовигідних кінцевих результатів. 

Принцип економічної ефективності вимагає ретельного обґрунтування інвестицій у розвиток персоналу, 
витрат на оплату праці та утримання робочих місць, інших прямих і непрямих витрат з огляду на їх віддачу, 
окупність. Але це не варто розуміти буквально: сьогодні вклали гроші, а завтра рахуватимемо прибуток, окремі 
статті витрат приносять віддачу не відразу, а згодом, хоча це не означає, що саме на цих статтях треба економити. 

Принцип демократизму вимагає оптимального поєднання єдиноначальності, персональної відповідальності 
керівника за стан справ у підрозділі, яким він керує, з участю найманих працівників у формуванні стратегії та 
політики менеджменту персоналу, прийнятті оперативних рішень, виявленні резервів підвищення ефективності 
виробництва тощо. 

Світовою практикою доведено, що з усіх можливих стилів керівництва демократичний стиль є найкращим 
щодо мотивації персоналу працювати продуктивно. 

Принцип економічної заінтересованості полягає в необхідності створення гнучкої системи стимулів, яка 
спонукала б керівників і весь персонал працювати з повною віддачею творчого потенціалу на благо організації, а 
отже, кожного працівника і суспільства. 

Принцип соціальної доцільності доповнює принцип економічної заінтересованості. Він означає, що будь – які 
заходи, дії керівництва, умови праці персоналу мають бути соціально виправдані та обґрунтовані. Коли людина 
задоволена роботою, вона працює з повною віддачею сил, енергії, творчого потенціалу. 

Таким чином, менеджмент персоналу – це не самоціль, а ефективний засіб забезпечення виконання 
організацією поточних завдань і досягнення перспективних цілей, виконання її місії в суспільстві. Особлива роль 
менеджменту персоналу в організації полягає в тому, що саме він виконує роль постачальника робочої сили всім 
структурним підрозділам. Система менеджменту персоналу забезпечує не лише постачання робочої сили, вона несе 
відповідальність за розвиток персоналу, ефективну мотивацію до праці, створювання безпечних умов праці тощо. 
Усе це вимагає тісних організаційних та інформаційних зв’язків суб’єктів менеджменту персоналу з усіма 
структурними підрозділами. Служба персоналу також підтримує ділові контакти з навчальними закладами, 
регіональними центрами зайнятості, кадровими агентствами, органами державної статистики тощо. 

Важливими методологічними аспектами є визначення суті, змісту й ролі стратегії та політики менеджменту 
персоналу.  
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ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Нинішній період в історії людства визначається складними процесами глобалізації та супроводжується 

стрімким розвитком систем масової комунікації, які дедалі все більше сприяють цим епохальним зрушенням.  
Згідно з даними Internet World Stats [1] продовжується стрімке зростання чисельності користувачів Internet. 

Так, у цілому станом на 30.06.2012 р. у світі мережею Internet користувалися понад 2,4 млрд людей, або 34,3% 
населення планети, з розподілом по регіонах світу таким чином: Африка – 167,3 млн, Азія – 1,07 млрд, Європа – 
518,5 млн, Близький Схід – 90 млн, Північна Америка – 273,8 млн, Латинська Америка і Карибський басейн – 234,9 
млн, Океанія – 24,3 млн людей. При цьому, якщо у світі в цілому порівняно з 2000 роком чисельність користувачів 
зросла у 5,6 раза, то по регіонах відповідно в 36; 8,4; 3,9; 26,4; 1,5; 13,1 і 2,2 раза. 

Тобто, найбільш стрімким це зростання було в регіонах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської 
Америки, де розташована більшість країн, що розвиваються [1].  

Розвиток систем засобів масової комунікації – Інтернету, телебачення, радіо, безсумнівно, приваблює все 
більшу увагу дослідників. Саме стану і тенденціям глобальних трансформацій систем масових комунікацій 
присвячені дослідження професора О.В. Чернецької [2].  

За визначенням О.В. Зернецької, історія дослідження масової комунікації пройшла декілька етапів: 
1. Період від початку ХХ ст. до кінця 30-х років – це зародження інтересу до нового феномену, що 

характеризувався бурхливим розвитком преси, документального і художнього кінематографу, активним 
впровадженням радіо. 

2. Початок 40-х – початок 90-х років – спроба легалізувати предмет дослідження зі створенням „теорії 
масової комунікації”. 

3. Друга половина 60-х – кінець 70-х років при могутньому розвитку наземного телебачення створення 
конкуруючих телеканалів і телевізійної реклами призвело до появи сектору досліджень стосовно впливу 
телебачення на аудиторію та його ролі у визначенні соціальної реальності та формування соціальних норм [2, с. 20-
24]. 

Відштовхуючись від цього, О.В. Зернецька здійснила концептуальну спробу комплексного дослідження 
глобальних трансформацій масової комунікації у політичних та економічних взаємозв’язках і взаємовпливах, 
особливо у сфері міжнародних відносин. 

На її думку, саме вивчення та аналіз процесів глобальних трансформацій систем масових комунікацій дуже 
важливі для розуміння глобалізації як нового феномену розвитку людства. При цьому вона виокремлює специфічні 
утворення мас-медіа і міжнародних відносин – медіа-дипломатію і віртуальну дипломатію, а поширення 
використання персональних комп’ютерів дало їй можливість запропонувати новий термін „комп’ютерна 
мультімедіа” [2, с. 54-56]. 

За її визначенням, ми сьогодні є свідками епохального повороту в історії людства, коли домінуюча протягом 
чотирьох століть форма індустріальної культури та суспільство (а разом з ним і засоби інформації та комунікацій) 
перебувають у перехідному етапі до постіндустріальної ери [2, с. 57]. 

Торкаючись ролі держави у зміні політики в галузі масової комунікації, О.В. Зернецька окреслила свій підхід 
до цього питання, згідно з яким економічна сутність процесів розглядається невід’ємно від процесів політичних, коли 
роль держави не тільки регулятивна, а й конституюча в комунікаційній політиці кожної окремої країни, а завдяки 
міжнародним інститутам – в політиці окремих регіонів світу. При цьому вона виділяє чотири основних процеси – 
комерціалізацію, лібералізацію, приватизацію та інтернаціоналізацію. 

Так, комерціоналізація, по-перше, призводить до концентрації власності і контролю приватними особами з 
тенденцією до монополізації засобів масової комунікації без жорсткого механізму незалежної та демократичної 
підзвітності; по-друге, комерційний продюсер не несе персональної чи моральної відповідальності за вироблений 
продукт і його подальші можливі негативні наслідки; по-третє, ринок для культури та інформації при зменшенні 
фінансування внаслідок того, що конкуренція вимагає скорочення витрат означає погіршення якості телепродукції; 
по-четверте, західноєвропейські країни протидіють комерціалізації телебачення, зберігаючи досягнуту 
збалансованість цілей, скерованих на благо суспільства та задоволення потреб масового споживача; по-п’яте, 
існують здебільшого теоретичні аргументи проти комерціалізації телебачення. 

Але як би то не було, а комерціалізація телебачення в цілому й українського зокрема – це реальний факт, 
це дійсність, з якою треба рахуватися і використовувати хоча б для досягнення того балансу, який сформований у 
західноєвропейських країнах. 

На прикладі „феномену Берлусконі” в Італії О.В. Зернецька окреслила процес медіатизації, який розкрив 

нові горизонти не тільки в політичній комунікації, але й в приході політичної влади новими швидкісними шляхами, 
використовуючи весь арсенал могутності медіа-імперій, як то зробив С.Берлусконі [2, с. 116-128]. 

Водночас О.В. Зернецька дотримується погляду, що влада медіа не обмежується впливом на аудиторію, а 
формується зі складних взаємовідносин з широким колом політичних, економічних, соціальних і культурних владних 
структур та інститутів [2, с. 147]. 

При цьому контроль засобів масової комунікації – одна з головних умов соціальної та політичної влади в 
сучасних інформаційних суспільствах при водночас доступі до розуму аудиторії, форми контролю над мисленням, 
що є цариною когнітивності та соціальної психології [2, с. 148-149]. 

Приділивши значну увагу формуванню процесу (швидше процесів – В.В.) міжнародного потоку інформації, 
О.В. Зернецька окреслила типи цих потоків: 

 від урядових акторів до урядових реципієнтів; 

 від урядових акторів до транснаціональних реципієнтів; 

 від урядових акторів до індивідуальних реципієнтів; 

 від транснаціональних акторів до урядових реципієнтів; 

 від транснаціональних акторів до транснаціональних реципієнтів; 

 від транснаціональних акторів до індивідуальних реципієнтів; 
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 від індивідуальних акторів до урядових реципієнтів; 

 від індивідуальних акторів до транснаціональних реципієнтів; 

 від індивідуальних акторів до індивідуальних реципієнтів. 
Оскільки міжнародні потоки інформації мають різноманітні впливи, змінюючи картину світу окремо взятої 

людини і світу в цілому, то О.В.Зернецька зазначила:  
на індивідуальному рівні йдуть впливи на судження, освіту, роботу, відпочинок і т. ін.; 
на інституційному рівні відбуваються впливи на політику, бізнес, релігію і т. ін.; 
на міжгруповому рівні змінюються закони та регулювання, традиційні канали і т. ін.; 
на рівні етносів і національних меншин здійснюються впливи на такі процеси, як ідентичність, мобілізація, 

партисипація і т. ін.; 
на рівні держав відчутні впливи на безпеку, суверенітет, розвиток і т. ін.; 
на глобальному рівні відбуваються впливи на такі проблеми, як співробітництво/конфлікт, ресурси, 

транснаціональні корпорації.
 
[2, с. 155-156] 

Розвиваючи аналітику впливу мас-медіа на людину, О.В. Зернецька виділила п’ять форм: 
вікно (прочинене до подій і досвіду) – ніхто не втручається в процес; 
дзеркало подій в суспільстві і світі – мається на увазі правдиве відображення, хоча кут і напрям вибирають 

інші, і глядачі не завжди можуть бачити те, що вони хочуть; 
фільтр, воротар або сторож – відбирають частини досвіду для особливої уваги глядачів і закривають 

інші погляди і голоси, навмисно чи ні; 
дороговказ, гід або перекладач – вказують шлях і розтлумачують те, що в іншому випадку загадкове і 

фрагментарне; 
екран або бар’єр – вказують, що медіа можуть відсікати нас від дійсності, даючи фальшивий погляд на світ 

через ескейпістську фантазію або пропаганду. 
При цьому, на її думку, в останнє десятиліття найбільшої ваги набуває концепція фільтра, воротаря або 

сторожа [2, с. 172-173]. 
Розвиток засобів масової комунікації призвів до появи нового феномену – віртуальної дипломатії, технологія якої 

тримірна та інтерактивна [2, с. 226-235]. 
Водночас можливість нових комунікаційних технологій зумовила появу новітніх поглядів на таке коло 

негативних проблем, як: 
розуміння, яким чином інформаційна революція трансформує характер міжнародних відносин і конфліктів; 
вивчення впливу нових інформаційних технологій на операційну ефективність в означеній сфері діяльності; 
ідентифікація шляхів, якими нові інформаційні технології здатні посилювати процес менеджменту і розв’язування 

конфліктів; 
визначення ареалів потенційної кооперації між групами менеджменту криз, а також використання нових 

інформаційних та комунікаційних технологій; 
пошук ресурсів для сприяння розвитку такого співробітництва; 
підтримка коопераційних зусиль з організаціями, які досі знаходяться осторонь цього процесу, шляхом їх 

заохочення, зокрема ширшого розподілу ресурсів між ними. 
О.В. Зернецька вважає, що „аналіз трансформації систем масової комунікації наприкінці ХХ ст. свідчить про 

їхні багатоаспектні складні впливи на міжнародні політичні й економічні відносини в постбіполярному світі” [2, с. 236]. 
Загалом О.В. Зернецька сприймає розвиток засобів масової комунікації як один з визначальних складових 

глобалізації при: 
нечуваному розширенні інформаційних та комунікативних можливостей людини;  
сприянні розвитку „глокалізації”, появі можливості для окремої людини, інституту, організації, держави 

спілкування з усім світом, зміні парадигми підприємницької діяльності в світовому контексті [2, с. 327-328]. 
Високу оцінку дослідженням О.В. Зернецької надав засновник української школи глобалістики член-

кореспондент НАН України О.Г. Білорус, як новаторським науковим дослідженням у плані наукової постановки 
проблем та шляхів їх розкриття [2, с. 332]. 
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ШЛЯХИ ПОЛІТИЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В ЄВРОПІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст. 

 

Актуальним на сьогодні є вивчення та критичне осмислення історичного досвіду, як вітчизняного так і 
зарубіжного, у вирішенні проблем пов’язаних із суспільними трансформаціями різних років. Важливим етапом у 
формуванні підвалин громадянського суспільства у регіоні Центрально-Східної Європи стали 20-ті роки ХХ ст.. 
Кооперативний рух, як один з громадянських інститутів відігравав у ньому важливу роль. Широка соціальна база, на 
яку він опирався, та потужний трансформаційний потенціал об’єктивно зумовлювали підвищений інтерес до нього 
політичних партій. Комуністи, які керувались утилітарним підходом до громадських інституцій, розглядали 
кооперацію як поле для ведення власної пропаганди та засіб втягування охоплених нею громадян до політичної 
боротьби за здобуття політичної влади насильницьким шляхом, а потім нав’язувати селянству чужі йому пріоритети. 
Натомість, представники найбільш поширеного саме у Центральній Європі селянського політичного руху – агра-
ризму – розглядали сільськогосподарську коопераці, як засіб еволюційного перетворення суспільства відповідно до 
ідей аграрної (селянської) демократії. Якщо, результати політики аграристів у кооперативному русі, хоч і у 
незавершеному вигляді, можна простежити на прикладі окремих країн Центральної та Південно-Східної Європи, то 
цілісні результати політики комуністів щодо кооперативного руху були продемонстровані в Радянському Союзі.  
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Метою даної розвідки є дослідження особливостей розвитку кооперативного руху в країнах Центральної та 
Східної Європи (в першій третині ХХ ст.); місце кооперації у суспільно-політичному та соціально-економічному житті 
регіону. 

Друга половина 20-х – початок 30-х років розглядається в сучасній історіографії, як час, коли кооперація 
СРСР зазнала системних трансформацій, що змінили зміст її діяльності. Результатом цього, дослідники вважають 
остаточне усунення від участі у справах товариств їх членів-пайовиків, а також перебрання функцій зборів 
правліннями спілок, що потрапили у абсолютну залежність від партійних бюро [1, с.163]. Серед сучасних праць, 
присвячених особливостям розвитку російської кооперації після встановлення комуністичної диктатури, взаємин між 
правлячою партією та кооперативним рухом на особливу увагу заслуговують праці Л. Файна, В. Кабанова. Так, 
аналізуючи причини знищення громадського кооперативного руху в Радянському Союзі, Л. Файн відзначав, що 
головна причина полягала «у несумісності кооперації як демократичної організації захисту економічних інтересів 
своїх членів». Кооперація виявилась «інородним тілом» у насильницьки створюваному ладі. Як наслідок, російські 
дослідники сходяться на думці, що на початку 30-х років російська кооперація зазнала деформацій, після яких 
зберегла лише назву. Вона перестала в повному та точному розумінні відповідати визначенню терміну «кооперація» 
[2, с. 90]. 

Поява можливостей для критичного переосмислення історії після розпаду СРСР викликала пожвавлення 
досліджень, присвячених політиці комуністів щодо громадських рухів, у тому числі їх курсу у Міжнародному 
кооперативному альянсі(МКА). Наприкінці 90-х років переглянули попередні підходи М. Макаренко та 
А. Крашенінніков [3]. На початку ХХІ ст. з’явилися нові праці з історії взаємодії радянських кооперативних центрів та 
МКА, які тепер розглядалися у контексті політики комуністів у світовому та європейському кооперативному русі. 
Серед них слід відзначити кілька праць українських дослідників М. Журби [4] та О. Крамара [5]. Натомість, проблеми 
розвитку кооперативного руху в країнах Центральної та Південно-Східної Європи міжвоєнної доби досі не викликали 
інтересу в новітній українській та російській історичній науці.  

Перш ніж перейти до розгляду політики комуністів у європейському кооперативному русі варто зазначити, 
що її специфіка визначальним чином залежала від того, чи знаходились вони при владі, чи лише вели боротьбу за 
встановлення «диктатури пролетаріату». Адже в останньому випадку кооперація не розглядалась з точки зору 
можливого її використання для реалізації суспільних перетворень, а оцінювалась як інструмент радикалізації 
охопленого нею населення.  

Історично першим був досвід використання кооперації у соціально-економічних перетвореннях у радянських 
республіках колишньої Російської імперії. Пріоритетною для більшовиків була споживча кооперація, розвиток якої 
мав завершитись встановленням монопольних позицій у роздрібній торгівлі, а відтак підготувати поступову відмову 
від товарно-грошових відносин і перехід до системи централізованого розподілу товарів серед населення. 
Розроблений В. Леніним проект передбачав розбудову на основі кооперативної мережі так званого 
«загальнонаціонального кооперативу». Усе населення країни зобов’язане було вступити до споживчих товариств. 
Це мало доповнюватись такими недемократичними принципами як одержавлення (націоналізація) громадських за 
формою споживчих кооперативів, монополізмом окремо взятих «товариств» на відведеній їм території [6, с. 120–
121]. Компартійне керівництво відверто демонструвало несприйняття базових кооперативних принципів і 
насамперед самостійності кооперації, її незалежності від державних структур [7, с. 117].  

Проте, відсутність широкої соціальної бази більшовицького режиму підштовхувала до тимчасового 
компромісу з найбільш чисельною та впливовою у пореволюційній Росії громадською організацією. У результаті, 
лідери кооперативного руху погодились на вимогу В. Леніна щодо постачання кооперацією усього населення країни 
споживчими товарами на однакових умовах, незалежно від того, чи були вони її членами. Натомість, згідно із 
затвердженим Радою народних комісарів РСФСР 12 квітня 1918 р. декретом «Про споживчі кооперативні 
організації», їх відносини з державою залишалися формально договірними, зокрема, було збережено внутрішню 
автономію та демократичні принципи формування членської бази [8, арк. 30; 9, с. 91–92]. 

Кооперативний рух країн Європейського регіону впродовж 20-х років позначався організаційною 
неоднорідністю. Так, якщо в Угорщині він був не лише інтегрований до загальнонаціонального кооперативного 
центру – Угорської кооперативної спілки, а й структурований у консолідовані організації споживчої, кредитної та 
інших форм кооперації, то у Чехословаччині та Польщі процеси інтеграції кооперативного руху тривали у цей період. 
Це зумовлювалось як особливостями формування їх територій, так і національним складом населення. Зокрема, в 
Польщі давалося взнаки тривале входження її територій до трьох сусідніх імперій (Російської, Австро-Угорської та 
Німецької), на яких і відбувалися процеси ґенези кооперативного руху наприкінці ХІХ ст. В результаті, у Польщі 
існували окремі взаємонезалежні центри усіх видів кооперації, а у Чехословаччині окремі національні об’єднання 
сільськогосподарської та споживчої кооперації. Процеси консолідації кооперативного руху наштовхувались на 
політико-ідеологічні суперечності між тими політичними силами, що контролювали ті чи інші центри. Саме з цієї 
причини роздробленість польської сільськогосподарської кооперації долалась повільніше аніж чехословацької. Це 
зумовлювалось не лише відсутністю єдності місцевого аграризму, а й боротьбою за вплив у можливому єдиному 
центрі – Центральній спілці сільськогосподарських кооперативів.  

Вияв загострення конфлікту між комуністами та поміркованим представництвом європейської кооперації 
знайшов свій вияв і у роботі МКА. Це яскраво прослідковується на досвіді Чехословаччини. Саме у ній серед 
кооперативних рухів усіх країн Європи комуністи мали на початку 20-х років ХХ ст. найбільш сильні позиції [10, 
арк.24]. У чехословацькій компартії було створено одну з перших у Європі кооперативну секцію (вперше у регіоні 
ЦПСЄ). Серед слов’янської частини споживчого руху комуністи на початку 20-х років здобували до половини місць 
на кооперативних конгресах, що було безпрецедентним результатом серед усіх капіталістичних кооперативних 
центрів. Офіційний орган Кооперативної секції Комінтерну журнал «Міжнародна кооперація» на початку 1925 р. 
визнавав, що: «Чехословаччина – єдина країна, в якій наш вплив поширився на широкі маси кооперованих 
робітників» [11, с. 6].  

Осередками комуністичного впливу у країні були кооперативи великих промислових центрів, зокрема у 
Празі, Кладно, Моравській Остраві, Брно. Водночас, диференціація ідейного впливу мала місце і за етнічною 
ознакою. Так, у німецьких споживчих товариствах переважав вплив поміркованої соціал-демократії, а у слов’янсь-
ких – комуністів [12, с. 50–52].  

Кооперативна секція Комінтерну вимагала від КПЧ змінити підходи до кооперативного руху, гостра боротьба 
за вплив на кооперацію Чехословаччини знайшла своє відображення і під час ХІІ конгресу МКА 1927 р. у Стокгольмі. 
Прорадянські виступи делегатів-комуністів від чехословацької кооперації (Крейц, Канівська тощо) наштовхнулись на 
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критику з боку іншого представника делегації Гакеля, який закликав Конгрес «...не думати, що чехословацька 
делегація складається виключно із комуністів. Ми досить терпимо ставимось до комуністів, але Чехословаччина не 
вважає за потрібне беззастережно підкорятися всім настановам із Москви» [13, с. 17, 21]. Якщо до 1927 р. 
представники чеської кооперації у МКА займали стосовно радянських ініціатив у цілому лояльну позицію, то уже під 
час сесії ЦК МКА в Брюсселі у квітні 1927 р. виступили активними противниками збереження за делегатами 
кооперативних центрів радянських республік ексклюзивного представництва в 10 представників у ЦК. Відповідна 
пропозиція була внесена як компромісна бельгійською делегацією, підтримана англійською та французькою та 
попри різкий спротив чехів і німців здобула більшість у 21 голос проти 5 під час Брюссельського засідання ЦК МКА  

Це було віддзеркаленням складних процесів, що були викликані спробами Комінтерну здійснити так звану 
«більшовизацію» комуністичних партій центральноєвропейських країн. Фактично, чехословацький випадок був 
зразком для інших країн ЦПСЄ. На кооперативній нараді VI розширеного пленуму Виконавчого комітету Комінтерну в 
березні 1926 р. чехословацькі комуністи були розкритиковані за те, що, здобувши сильні позиції у чеській кооперації, 
обмежились чисто кооперативною роботою», не пов’язуючи її з політичними вимогами, недостатньо активно 
використовували можливості мобілізації кооперованого населення для так званої загальної боротьби.  

Отже, соціально-економічні та політичні умови окремих країн регіону суттєво різнилися. Найбільш 
сприятливими для реалізації кооперативної політики селянських політичних партій вони були у Болгарії та 
Чехословаччині. Натомість у Румунії, і особливо у Королівстві сербів, хорватів та словенців популярні серед 
населення аграрні партії впродовж 20-х років ХХ ст. не мали можливостей для впровадження в життя своїх 
теоретичних положень. Особливості політичного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи у 
досліджуваний період також наклали свій відбиток на можливості впровадження в життя ідеологічних постулатів. 
Якщо комуністи в СРСР власну програму суспільної модернізації здійснювали за умов партійної монополії на владу, 
то прихильники аграрних ідей в країнах ЦПСЄ змушені були діяти в атмосфері політичного плюралізму та 
представницької демократії. З огляду на це, їх кооперативна політика реалізовувалась зі значно більшими 
труднощами, і, водночас, зазвичай у неповному, незавершеному обсязі.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

В наши дни история Французской революции вызывает большой общественный и исследовательский 
интерес. Это классическая тема в исторической науке. Немного найдётся событий, сравнимых с революцией XVIII в. 
по глубине своего воздействия и долговременности последствий для всемирной истории. 

В научном плане Французская революция неоднократно доказывала свою неисчерпаемость. Поэтому 
уделялось и уделяется особое внимание к ее изучению, как за рубежом, так и в России. На значительном 
временном отрезке не единожды происходили глубокие сдвиги в историографии, научные мини - революции. 
Обновлялось практически все: документальная база исследований, способы добывания знаний, проблемы и 
сюжеты, научные парадигмы [5, с. 3]. 

Ранее более пристальным предметом исследования являлась якобинская диктатура, одно из важнейших 
событий в истории Великой Французской революции. Революция покончила с феодальным строем, с пережитками 
средневековья. Множество историков задавались вопросами, что стало причиной прихода к власти якобинцев? Кого 
стоит считать якобинцами? Почему они избрали путь террора и множество других вопросов. Этот период занимает 
важное место в мировой истории. Он всегда вызывал интерес историков, но особо он усилился после Октябрьской 
революции в России. Но, следует заметить, после 80-х годов происходит пересмотр классических точек зрения 
историографов на Французскую революцию. Начинается процесс деякобинизации. Наиболее позитивным стало 
расширение исследовательского поля, перенос внимания с политической сцены на социальные процессы, 
восприятие революции в целостности и самоценности всех ее периодов. Историография революции постепенно 
обращается к новым проблемам. Решающее обновление происходит благодаря использованию мало 
практиковавшихся способов добывания знаний. Изменяются мировоззренческие позиции «классической» [3, c. 216] 
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историографии. Если раньше настроение и политическое поведение людей выводили из их материальных 
интересов и, в конечном счете, связывали с отношениями в производстве, то теперь во главу угла поставлены 
представления самих участников событий о разделении общества на противоборствующие силы [5, c. 12]. 

Говоря об отечественной историографии, нельзя не отметить, какой вклад был внесен учеными - 
историками в изучение Французской революции. Советская историография была, по определению, "марксистско-
ленинской", поскольку исследователи особое внимание уделяли марксистскому направлению [5].Наиболее 
известные историки советского времени, специализировавшиеся на изучении истории Французской революции, – 
А.З. Манфред, Б.Ф. Поршнев, В.М. Далин, В.Г. Ревуненков, – а также историки следующего поколения – А.В. Адо, 
Г.С. Кучеренко, А.В. Гордон и другие. Они уделяли особое внимание роли масс и активности левого крыла– 
якобинцев, рассматривали Французскую революцию как «Великую Революцию» (с большой буквы) - конечно, 
буржуазную, но демократическую и народную, которая «сокрушила феодально-абсолютистский строй, до конца 
добила феодализм, «исполинской метлой» [10, с. 206] вымела из Франции хлам средневековья и расчистила почву 
для капиталистического развития»

 
[10, с. 206]. 

Крупный знаток эпохи Революции и Империи А.З. Манфред отдал известную дань историографическим 
вопросам. Монография «Три портрета эпохи Великой французской революции» [13] представляет собой ценный 
вклад в исследование истории и культуры Франции. Происходит новое толкование различных исторических 
процессов, которое не является общепризнанным. Но оно весьма правдоподобно, основано на глубоких 
многолетних размышлениях автора. А.З. Манфред раскрыл внутреннее содержание больших общественных 
процессов, через образы трех исторических деятелей той эпохи. Наиболее ценным в этой работе стало именно 
такое видение событий Французской революции. 

При всей своей доброжелательности к французской марксистской и социалистической историографии 
Манфред дискутировал с Собулем, Лефевром и др., оспаривая расчленение революционного процесса на ряд 
автономных революций [11]. В статье, посвящённой 175- летию Французской революции, объектом его критики стал 
французский историограф Ж. Годшо. Но особенно резок был Манфред к «ревизионистам» Коббену, Фюре и Рише, о 
чем свидетельствует и последняя, опубликованная посмертно статья [12]. 

Свою интерпретацию событий эпохи Великой французской революции предлагают советские историки В.Г. 
Ревуненков в «Очерках по истории Великой французской революции» [15] и А.З. Манфред в книге «Великая 
французская революция» [10]. Описание исторических событий сочетается с разносторонним анализом движущих 
сил революции, хода и направления развития борьбы участвующих в ней классов и социальных слоёв. Их работы 
отличаются богатством и свежестью собранного в них конкретно-исторического материала. Это результат огромной 
обобщающей работы по истории Революции. Однако следует отметить, что В.Г. Ревуненков последовательно 
проводил идею отстранения революционной власти от народа и ее «буржуазного характера» [15].Подобные мысли 
шли вразрез с официальной идеологией и не могли остаться незамеченными. Вокруг его работ разгорелись жаркие 
дебаты, в которых главным его оппонентом был сам «мэтр» марксистской школы А.З.Манфред. Это было первой 
попыткой отказа от ряда догматических оценок, долгое время считавшихся непререкаемыми. 

Как отмечалось, особое внимание в советский период было уделено влиянию народных масс, 
исследования деятельности самих якобинцев. Но, к сожалению, из проведения постоянных аналогий между 
Французской революцией и Октябрьской, а также давлением марксистско - ленинской идеологии привело к 
упущению ряда моментов и не совсем точной оценке исторических событий. 

Предыдущий этап сменяет постсоветская эпоха. Историография этого периода представлена не менее 
широким рядом работ по изучению Французской революции. Теперь всё больше внимания уделяется не 
якобинскому направлению, а исследованию первого этапа Революции. Таким образом, она являет собою результат 
разрыва с советской историографией, но при этом сохраняет и многие из ее традиций. Такой демонтаж 
канонической советской (или «марксистско-ленинской») трактовки Французской революции XVIII в. нередко именуют 
в исторической литературе «сменой вех» [18]. 

Характерные тенденции постсоветской историографии проявились в трудах А.В. Адо, Г.С.Кучеренко и 
А.В.Гордона. А.В. Адо писал о «потребности в новом осмыслении целого ряда проблем истории Французской 
революции, в поисках новых подходов, обновлении проблематики, пересмотре некоторых схем» [3, с.175]. Самой 
крупной из публикаций стала серия «Великая французская революция: документы и исследования» [4], выпущенная 
Московским университетом по инициативе А.В. Адо и под его редакцией. Он сам, его ученики и коллеги 
исследовали поведение социальных классов (рабочих [9], дворянства [14], крестьянства, буржуазии) накануне и во 
время революции. Их исследования дополнили работа о роли революционных традиций в политической жизни 
Франции [16] и два тома документов революционной эпохи [1]. В этот период вышел и сборник статей под 
редакцией Г.С. Кучеренко «Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология». 

Российский историограф А.В. Адо первым обратился к «реинтерпретациям» революции 1789г., 
характеризуя их различные варианты: французский, английский, американский и иные [2]. Его труды наполнены 
внимательным и глубоким анализом трудов зарубежных историков, воспроизведением всей логики их рассуждений, 
что давало читателям широкие представления о «ревизионистской» историографии.  

«Смена вех» [18, с. 3] же произошла менее чем за одно десятилетие. В 1986г. в свет вышла монография 
Л.А. Пименовой, - первое крупное исследование отечественного историка, поставившее под сомнение советский 
канон объяснения Французской революции, а в 1995 г. А.В. Адо уверенно констатировал, что советская 
историография Революции окончила свое существование. 

В середине 80-х гг. в нашей историографии наметились сдвиги, обновление и диверсификация 
проблематики. Появился ряд интересных работ, посвященных дворянству, буржуазии, истории жирондистов, как 
особой формы политической организации буржуазии. Новым поколением историков начинает осваиваться важная 
тема истории массового сознания революционной эпохи. Гордон рассматривает якобинское восстание мая-июня 
1793г. как «народное» и «глубоко патриотическое», как «кульминационный пункт Великой революции» [8], Адо в 
своих работах пытается пересмотреть взгляд на якобинскую диктатуру. 

Важным для нашей историографии Французской революции в 80-90-ые годы является также расширение и 
обновление проблематики исследований. До этого Французскую революцию изучали почти исключительно «снизу» 
и «слева» [19, с. 1198, 1209], это направление исследований отнюдь не утратило своего значения. «За кулисами» 
нашей историографии оставались некоторые капитальные проблемы революционной истории. Мы совсем или 
почти совсем не изучали «верхи» общества той эпохи - дворянство и буржуазию. До последнего времени почти не 
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привлекали внимания историков политические течения и деятели «правее» якобинцев, в частности, фельяны и 
жирондисты. Но возможно ли без этого точно оценить характер революции?  

В настоящее время тон исследованиям Великой французской революции задаёт новое поколение – С.Ф. 
Блуменау, А.В. Чудинов, А.В. Тырсенко. 

Блуменау С.Ф. опубликовал серию научных статей по историографии Великой Французской революции в 
ведущих журналах страны – «Новой и новейшей истории» и «Вопросах истории». В соавторстве с Ю.Н. 
Афанасьевым его статья «Дискуссии вокруг Великой Французской революции» в книге «Великая Французская 
революция и Россия» вышла к 200-летию Великой Французской революции на русском и французском языках. 
Изданы также сборники научных трудов «Всеобщая история: современные исследования» кафедры всеобщей 
истории факультета истории и международных отношений Брянского государственного университета имени акад. 
И. Г. Петровского, публикуемые в них научные исследования профессора С.Ф. Блуменау по историографии 
Великой французской революции, такие как «Фискальный пресс накануне Великой Французской революции и 
налоговые реформы Учредительного собрания» [7], «Учредительное собрание и избирательный ценз» [6] и другие, 
давшие почву для более детального изучения данного периода французской истории. По высказыванию самого 
С.Ф. Блуменау «как в сводных отечественных трудах по истории Франции, так и в общих работах по революционной 
эпохе обнаруживаются и недостаток сведений, и принципиальные неточности» [7,с. 52]. 

Свой вклад в отечественную историографию Французской революции внёс кандидат исторических наук В.Г. 
Тырсенко. В своей монографии «Фельяны: у истоков французского либерализма» [17] исследуется политическая 
группировка Фельяны. Автор отмечает, что именно фельянам принадлежит заслуга в идейном обосновании 
либерально компромисса и в попытке осуществления этих идей на практике. 

Изучение послевоенной и современной историографии революционного феномена свидетельствует об 
эволюции интереса к различным сторонам истории. В полувековых временных рамках приоритет сначала 
отдавался социально-экономическим вопросам, рассмотрению народных движений и «низов» [5, с. 291], и затем 
наступил переходный период и во второй половине 60-х и 70-е годы более продвинутой и расширенной стала 
проблематика верхов общества - дворян и буржуа. Речь идёт о решительном пересмотре традиционного видения 
Французской революции. В это время складывается «ревизионистское» направление. Ранее в центре внимания в 
основном находились аграрные отношения, продовольственные трудности, народные движения. А теперь 
ключевым вопросом в рассмотрении революции становится концепция «элиты» [5, с. 291] и революции 
Просвещения. 

Следует подчеркнуть, что к концу 80-х годов высвобождение от идеологических догм сказалось на 
подходах к зарубежной историографии. Российские историки стали внимательнее к достижениям западных коллег, 
появилась взвешенность в оценках, обнаружилось стремление к собственно научной дискуссии. Прослеживаются 
изменения касательно методов освоения источников, подходов к изучению революции. Значение вехи на этом пути 
имел проведённый Институтом всеобщей истории 19-20 сентября 1988 года «круглый стол», посвященный 
проблематике Французской революции [5, c. 16]. 

В целом, работа над исследованием Французской революции продолжается и представлена уже новыми 
поколениями учёных. Но, следует также заметить, что историографам ещё предстоит заполнить пробелы и 
ответить на многие спорные вопросы. 
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ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА С.Г. НАВАШИНА ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ 

ПОВСЯКДЕННОСТІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Антропологічна спрямованість сучасної вітчизняної історичної науки сприяла виокремленню історії 

повсякденності в новий науковий напрям історичних досліджень. Історія повсякденності передбачає вивчення 
історичних подій, процесів і явищ через призму життєвого досвіду конкретної людини, її світогляду, поведінки тощо. 
Людський вимір історії повсякденності дозволяє вивчати мікрорівневі процеси суспільного життя, розуміння яких є 
важливим аспектом у дослідженні загального історичного процесу. 

Персоніфікований підхід до вивчення історії передбачає пошукову роботу й критичний аналіз усіх видів 
інформаційних джерел із відомостями про конкретну особистість. Окреме місце серед таких джерел належить 
епістолярній спадщині, що має яскраво виражене соціальне підґрунтя: висвітлює історичну дійсність, певне 
суспільне середовище, у якому жив і працював автор листів, інтереси, емоції, особисті переконання і погляди 
окремої персоналії. Епістолярій дає можливість вивчати як повсякденність певної епохи загалом, так і конкретну 
особистість зокрема. Листи як історичне джерело мають специфічні ознаки, становлячи собою різновид писемних 
пам’яток. Їхня специфіка полягає, по-перше, в яскравому прояві суб’єктивної перцепції подій, що вимагає критичного 
ставлення до таких джерел; по-друге, кожний період історії вплинув на форму листів; по-третє, листи належать до 
найбільш «важких» джерел з погляду наукового аналізу, оскільки життя людини протікає в певному середовищі, 
невід’ємними характеристиками якого є суспільні, політичні, економічні закони, культурна та ідеологічна складові, які 
активно впливають на індивіда, відповідно до яких він формує свою модель поведінки, життєву стратегію [6, с. 84]. 

У цьому контексті актуальним бачиться вивчення епістолярію професора Університету Св. Володимира 
Сергія Гавриловича Навашина (1857-1930) – відомого ботаніка, цитолога, ембріолога, з ім’ям якого пов’язані 
знаменні події в історії вітчизняної і світової ботанічної науки.  

Абсолютна більшість листів ученого, що містяться у фондах Інституту архівознавства Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, була адресована відомому українському вченому-ботаніку О. В. Фоміну [3] і 
лише один – сину М. С. Навашину [4]. 

Епістолярна спадщина С. Г. Навашина датується періодом 1913-1923 рр., коли відбувалися важливі зміни в 
особистому житті вченого, пов’язані, головним чином, із його переїздом із Києва до Тифліса, і, відповідно, зі зміною 
місця роботи.  

Одна частина листів написана С. Г. Навашиним у період, коли він працював в Університеті Св. Володимира 
і водночас був директором ботанічного саду цього навчального закладу, інша – коли вчений переїхав до Тифліса і 
продовжив там свою науково-педагогічну діяльність. 

Працюючи у вищих навчальних закладах Тифліса, С. Г. Навашин постійно листувався зі своїми колегами-
товаришами. Особливо теплі стосунки в ученого були з професором О. В. Фоміним, який продовжив його роботу на 
посаді директора ботанічного саду Київського університету. 

У своїх листах Сергій Гаврилович часто висвітлював різні питання внутрішньоуніверситетського життя. Так, у 
листі до О. В. Фоміна від 18 березня 1916 р. він пише: «…У нас тут є деякі новини, як наприклад – новий статут для 
Жіночих Курсів. Його розробка не обходиться без неприємних моментів у Раді, у зв’язку з чим я вирішив не ходити на її 
засідання [3, арк. 20-21]». В іншому листі він зазначає: «Тепер я зайнятий читанням лекцій на медичному факультеті. 
Саме сьогодні читав вперше, і мені здалося, що щось тут не так у цій новоствореній структурі. Кажуть, що зібралося тут 
багато хороших дівчат. Дай Боже, а то може статися, що я даремно залишився в цьому семестрі у Тифлісі… [3, арк. 30-
31]». 

Згадував відомий учений і про свою роботу в ботанічному саду: «…Я. С. Медвєдєв призначений 
консультантом ботанічного саду, а я знову відряджений до саду, здається, поки що на рік з 1 квітня, із зарплатою 
200 крб. на місяць. Щоправда, офіційного документа з цього приводу ще не було [3, арк. 20-21]». 

Про особливості своєї педагогічної діяльності на новому робочому місці вчений висловлювався так: «Хочу Вам 
(О. В. Фоміну – С. К.) заявити, що я успішно працював це півріччя і з задоволенням читав дівчатам лекції. Успішно 

працювати – це значить досягти певних результатів і зробити висновки. Мені здається, що я зрозумів деяке значення 
різноманітних перетворень, які відбуваються у мітохондріальному апараті в зростаючих пильцевих зернах. На основі 
цих спостережень збираюся написати статтю в ботанічному журналі. Винними в тому, що я отримував задоволення від 
лекцій, були головним чином дівчата – як медики, так і натуралісти. Такої працелюбної і такої великої аудиторії (200-
300 осіб) у мене ще ніколи не було… [3, арк. 35-36]». Зі слів автора помітно, що педагогічна діяльність приносила йому 
неабияке моральне задоволення.  

Переїхавши до Тифліса, С. Г. Навашин сподівався побільше займатися науковою діяльністю. В одному зі своїх 
листів він пише: «…Отож, я залишаюсь у Тифлісі, де хотів би з великим бажанням приступити до спокійної роботи, якої 
в мене зібралося дуже багато: є багато нових препаратів, наполовину вже досліджених, щоб можна з них робити 
рисунки для статті, є й готові рисунки та інші матеріали, щоб писати… [3, арк. 22-23]». Однак, як виявиться згодом, 
такої можливості у професора практично не буде, адже він постійно буде заклопотаний розв’язанням різного роду 
проблем. Крім того, багато часу забиратиме адміністративна діяльність. 

Епістолярна спадщина вченого також містить інформацію, що певним чином стосується його стосунків з 
адміністрацією навчального закладу та його підрозділів. Зокрема, у листі від 14 липня 1916 р., адресованого 
О. В. Фоміну, С. Г. Навашин зазначає: «Подальшого зближення з дирекцією ботанічного саду і з канцелярією в мене не 
відбулося: вони самі по собі, а я сам по собі. Можливо, взагалі так і краще, а можливо, це все відбувається так, бо вони 
тепер рішуче зайняті всім, окрім своєї справи [3, арк. 22-23]». 

Працюючи в Грузії, С. Г. Навашин ніколи не поривав зв’язків із Київським університетом. Учений підтримував 
стосунки зі своїми учнями, цікавився справами своїх колег. З часом таке спілкування припинялося, і тоді С. Г. Навашин 
у листах запитував О. В. Фоміна про наукову діяльність своїх київських учнів. У листі від 30 грудня 1916 р. Сергій 
Гаврилович зазначає: «…Я чекав новин про київських ботаніків від них самих, але змушений дякувати Вам за коротке 
повідомлення про справи В. В. Фінна і Л. М. Делоне.  

Я саме нещодавно згадав про те, що можуть і що повинні зробити Л. М. Делоне і М. В. Чернояров з Muscari; 
будьте ласкаві, передайте їм обом, що я дуже цікавлюся тим, «що вони собі думають». Троїцького не бачив з літа 
[3, арк. 35-36]». 
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Крім того, професор Грузинського університету давав поради О. В. Фоміну стосовно керівництва роботою 
молодих науковців. Учений зазначав: «Чим суворіше Ви поставитеся до Персидського, тим буде краще. Наше горе, що 
прилаштовуються до науки такі особи, як Казановський або Персидський, які не відчувають до науки абсолютно нічого, 
а рухаються шляхом найменшого опору. Галузь науки повинна була б бути аристократичною і моральною: усі 
недостойні кандидатури повинні безжально виганятися з неї… 

За Г. А. Левитського радий, хоча я не зовсім уявляю масштаб і значення його успіху. Взагалі нічого не можу і 
не хочу розуміти в ситуації, що склалася з приводу заміщення на кафедрі фізіології і анатомії рослин… [3, арк. 35-36]». 

Як бачимо, С. Г. Навашин не просто цікавився роботами вчених-початківців, а й неабияк переймався 
майбутнім вітчизняної науки, професійним рівнем учених, які робили лише перші кроки в науці.  

Обговорюючи зі своїм київським колегою кафедральні справи Університету Св. Володимира, Сергій 
Гаврилович відмічав: «…Якщо бажаючі очолити кафедру (ботаніки – С. К.) наскільки пихаті, то я на Вашому місці 

запросив би Є. П. Вотчала: кращого лектора, більш досвідченого викладача і з більш широкими знаннями Ви тепер по 
всій Росії не знайдете… [3, арк. 35-36]».  

Отже, С. Г. Навашин у тифліський період свого життя й діяльності займався вирішенням багатьох питань 
наукового, педагогічного й організаційно-адміністративного характеру. Однак, як з’ясувалося згодом, найбільше 
клопоту йому принесла житлова проблема.  

Учений упродовж тривалого часу не міг знайти місце, де можна було б спокійно жити і працювати. Дійшло 
навіть до того, що Сергій Гаврилович разом із дружиною Олександрою Савеліївною змушені були ходити по 
оголошеннях про продаж будинків, щоб самим купити собі житло і вільно розпоряджатися місцем для проживання. Але 
й це не був вихід, бо, як зазначав професор, «…із будинку з мешканцями, хоч і придбаного, виселити мешканця тепер 
не можна, а в тому-то й справа, що всі будинки зайняті. Мебльовані кімнати і пансіон за зиму вже набридли до 
неможливості. Врешті вирішили поселитися в Мцхеті, а якщо не вийде, то в Боржомі [3, арк. 22-23]». 

В одному з листів про цю ситуацію С. Г. Навашин писав: «…Нам запропонувала пожити в себе Петрашевська, 
і ми залишились у неї на літо. Виявилося, що завдяки саду з боку р. Кури, двом балконам і водопроводу з гарним 
душем – жити можна було добре. Мені навіть подобається, що тут можна «безкарно» жити скільки захочеш. Маємо і 
добру прислугу, яка гарно нас годує. Лише одна проблема: від трамвая такий шум, що читати вголос при відчиненому 
вікні практично неможливо, та й писати щось, окрім листів, тут не вдається. От і думаємо їхати в Мцхет. А насправді не 
хочеться покидати Тифліс саме тепер, коли нарешті провели тунель: якщо не в гербарій з бібліотекою, то в крайньому 
випадку в сам сад добиратися стало набагато легше і приємніше. Правда, збирати в ботанічному саду мені зараз 
нічого. Скоріше за все я посаджу те, що мені в найближчий час буде потрібне, у тому садку, що мені дістанеться з 
дачею у Мцхеті, так як я це вже робив у Києві на своїй дачі [3, арк. 22-23]».  

Був період, коли С. Г. Навашин уже збирався переїхати з Тифліса до Москви. Про це у своєму листі до 
О. В. Фоміна автор висловився таким чином: «…Новий рік (1917 – С. К.) знову застає нас на роздоріжжі: за зиму будемо 

змушені завершити тут свої справи, щоб улітку можна було переїхати до Москви, якщо цьому не будуть заважати ніякі 
обставини, більш важливі, ніж ті, які формують наше життя… 

Сподіваюся, що Ви не звинувачуєте мене в нестабільності, тому що Москва в російському житті перебуває 
взагалі поза конкуренцією. В інше місце, навіть в Петроград, я б не поїхав [3, арк. 34]». 

Але, як з’ясувалося згодом, зробити це було не так просто. Уже в наступному своєму листі С. Г. Навашин 
констатував: «…Що ж стосується Москви, то я до сих пір нічого не можу сказати стосовно неї ствердно; відчуваю по 
листах, які звідти надходять, що там …тіснота і «боротьба за існування». Очевидно, мені завадить прийняти остаточне 
рішення перейти туди квартирне питання, яке, не дивлячись на моє тривале листування з директором Прянишниковим, 
залишається для мене нез’ясованим. Хоча, хто знає, можливо, цей переїзд взагалі мені не потрібен: хотілося б 
побільше спокою, щоб можна було подумати про все пережите і підбити певні підсумки, а не «боротися за існування» і 
сперечатися з приводу квартир [3, арк. 52-53]». 

Далі Сергій Гаврилович говорить, що загалом йому в Тифлісі непогано, якщо відволіктися від усього, що 
принесла із собою війна. Професор зазначає: «…Я з великим задоволенням читаю тут на Жіночих Курсах, і мені за це 
добре платять. Цю легку працю не можна порівняти з тим, що мені довелось би взяти на себе у 
Сільськогосподарському інституті в Москві. До сих пір сподіваюсь де-небудь краще і надійніше облаштуватися в 
лабораторії, ніж на цей момент, і впевнений, що учнів і помічників з часом вистачатиме. На даний же момент тут тяжко 
у всіх відношеннях, окрім харчування, з яким, здається, справи найкращі, порівняно з іншими регіонами [3, арк. 52-53]». 

Нам вдалося з’ясувати, що професор О. В. Фомін переконував С. Г. Навашина повернутися до Києва, однак 
той відхилив пропозицію. Професор Грузинського університету аргументував свою думку тим, що йде Перша світова 
війна і зі всякими планами і переїздами варто зачекати. С. Г. Навашин зазначав, що «цього (повернення до Києва – 
С. К.) дуже починає бажати дружина, а «якщо жінка захоче»… Багато залежить від того, як облаштуються інші члени 
моєї сім’ї, а мені з дружиною багато не потрібно… [3, арк. 52-53]». Як бачимо, С. Г. Навашин думав не лише про своє 
майбутнє як науковця, а й хвилювався за долю своїх дітей. У листі до О. В. Фоміна від 14 липня 1916 р. він пише: 
«…Дуже хвилюємося із дружиною за своїх доньку і сина. Донька занадто запрацювалась у своєму лазареті, що 
практично вибилась із сил у теперішню спеку. Син у Києві і призивається тепер ратником ополчення ІІ-го розряду. 
Хотілося б, щоб був поближче до нас, але через відстань зробити нічого не можна [3, арк. 22-23]». 

Усі ці проблеми, безумовно, підривали здоров’я всесвітньовідомого вченого. В одному зі своїх листів, він, 
зокрема, скаржиться О. В. Фоміну на стан свого здоров’я: «…Не зовсім задоволений тим здоров’ям, яке залишилося: 
серце час від часу дає про себе знати і вимагає не то відпочинку, не то лікування… [3, арк. 52-53]». Також професор 
акцентував увагу на погіршенні зору, хоча писати змушений був і надалі [3, арк. 20-21]. 

Епістолярна спадщина С. Г. Навашина, віднайдена нами у фондах Архіву Російської Академії наук, 
датується періодом 1925-1930 рр., коли вчений працював на посаді директора Біологічного інституту 
ім. К. А. Тімірязєва в Москві. Учений вів переписку з академіком В. Л. Комаровим та директором державного 
наукового інституту ім. Лесгафта.  

С. Г. Навашин постійно підтримував зв’язки з різними науковими установами, з провідними фахівцями в галузі 
біологічної науки, щоб бути в курсі всіх справ, обмінюватися досвідом, думками. Учений листувався навіть тоді, коли 
тяжко хворів. Так, у листі до директора Державного наукового інституту ім. Лесгафта С. Г. Навашин відмічав: 
«…Одразу після свого ювілею (70-річчя – С. К.) я захворів і хворію й по сей день (з певними перервами), проводячи 

більшість часу в ліжку, що, відповідно, не дає змоги працювати» [2, арк. 1]. У цьому ж листі автор виносить подяку Раді 
наукового інституту ім. Лесгафта за те, що його було обрано почесним членом цієї наукової установи. Як зазначив 
С. Г. Навашин з цього приводу, «це мені одночасно і втішно, і приємно» [2, арк. 1]. 
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Свідченням активної наукової діяльності С. Г. Навашина є його лист від 22 жовтня 1925 р., адресований 
В. Л. Комарову, у якому, зокрема, пишеться: «…Вельмишановний Володимире Леонтійовичу, надішліть будь ласка у 
наш відділ (експериментальної еволюції – С. К.) декілька живих екземплярів Fradesconta, а також насіння цієї рослини, 

якщо такі є в наявності у Вашому ботанічному саду. Заздалегідь щиро вдячний» [1, арк. 1].  
Крім цього, С. Г. Навашин обмінювався думками з В. Л. Комаровим з приводу цитологічної лабораторії. Так, у 

своєму листі від 9 лютого 1930 р. Сергій Гаврилович зазначає: «…Свою заяву, яку я збираюсь подати на найближчому 
засіданні відділу, я одразу ж передам Вам, а кошторис по лабораторії – у травні [1, арк. 2]». 

С. Г. Навашин дуже переймався адміністративною роботою, а саме створенням цитологічної лабораторії при 
Академії наук. Учений зіткнувся з багатьма проблемами, вирішуючи це питання. Зокрема, його проект зі створення 
лабораторії, у якому був досить детально розписаний кошторис витрат (указано, якого розміру повинне бути 
приміщення, який потрібен штат працівників і скільки необхідно лабораторних інструментів – С. К.), загубився в 

канцелярії Академії наук. Це викликало справжній розпач у вченого, який у такому віці (близько 70 років) потребував 
лише спокійної кабінетної роботи. У листі до В. Л. Комарова С. Г. Навашин з цього приводу зазначає: «…Відновити все 
це спочатку (проект – С. К.) я не в змозі, оскільки перебуваю в Дєтському Селі без відповідних довідників. Я вже 
доручив своєму синові М. С. Навашину знайти чернетки проекту, які, можливо, десь збереглися. Він нещодавно 
прислав мені листа, у якому сповістив, що займається вирішенням цього питання. Та все ж я сам планую відвідати 
Москву, щоб остаточно все вирішити. Щоправда, повинен визнати, що вдалому розв’язанню цієї проблеми заважає 
моя хвороба, яка змусила мене провести у ліжку весь останній тиждень [1, арк. 3]». 

Також С. Г. Навашин припускав, що загублений документ можна знайти, якщо вжити необхідних заходів. Так, 
учений у вищезгаданому листі писав: «…Не можу не сказати, що втрата в канцелярії Академії наук мого проекту з 
кошторисом, розробленого без поспіху і досить ретельно, мене вкрай засмутила. Мені здається, що можна було б 
дещо «натиснути» на деяких осіб із канцелярії і тоді б загублене дуже швидко знайшлося [1, арк. 3]».  

У 1929 р., після смерті дружини Олександри Савеліївни, стомлений довгою адміністративною діяльністю, 
С. Г. Навашин залишає посаду директора Тімірязєвського науково-дослідного інституту, залишивши собі лише 
керівництво лабораторією Відділу експериментальної еволюції, і переїжджає в Дєтське Село (нині м. Пушкіно), де 
Академія наук створила для нього спеціальну цитологічну лабораторію. Останньою керував один із його найстарших 
учнів – Г. А. Левитський [8, с. 311]. З ним С. Г. Навашин час від часу відвідував Москву. Головним чином він їздив для 
керівництва науковими роботами своїх учнів. У цей час йому було присвоєне почесне звання заслуженого діяча 
біологічної науки РРФСР [7, с. 76-77]. 

Отже, листи С.Г. Навашина становлять надзвичайну наукову цінність, оскільки дають змогу певною мірою 
реконструювати особливості повсякденного життя початку ХХ ст. Вони вміщують чимало цікавих відомостей з 
особистого життя вченого, дозволяють більш повно й об’ємно проаналізувати його життєвий і творчий шлях, 
детально розкривають перед нами внутрішній світ автора, його переживання, творчі ідеї і задуми. Деякі одиниці 
епістолярію вміщують роздуми вітчизняного дослідника про власне життя і наукову кар’єру, сповнені повсякденних 
турбот.  
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РОЛЬ ПРАВЛІННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ НА ЕТАПІ ЇХНЬОГО СТВОРЕННЯ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 
 

Залізничний транспорт України – технічно складний транспортний комплекс, зосереджений майже на всій 
території країни. Залізниці забезпечують внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки держави та потреби 
населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту, як частини єдиної транспортної системи країни, 
сприяє функціонуванню усіх галузей суспільного виробництва та міжнародній співпраці України. Однією з 
найстаріших залізниць нашої держави є Південно-Західна, що розташована на території Київської, Вінницької, 
Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької та частково в районах Рівненської, Чернівецької, Черкаської, 
Полтавської та Тернопільської областей. Історія залізниці, особливо процес її створення і початковий етап 
діяльності, досліджені мало, що й зумовило вибір та актуальність теми публікації. 
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У кінці 1870-х рр. представники Києво-Брестської залізниці та Російського товариства пароплавства, торгівлі 
і Одеської залізниці звернулися до уряду щодо об’єднання своїх залізних шляхів з метою скорочення 
експлуатаційних витрат, покращення руху й уникнення конкуренції [1]. 

Височайше затвердженим 17 лютого 1878 р. Положенням Комітету міністрів об’єднання цих залізниць 
визнано доцільним у фінансовому, економічному та військовому відношеннях і затверджено з гарантіями, проте за 
умови, що видана урядом гарантія не буде зразком для інших залізничних товариств. Нове товариство отримало 
назву «Південно-Західних залізниць». 9 червня 1878 р. було височайше затверджено статут товариства, згідно з 
яким акціонерний капітал отримав гарантію 5,1 %. 

Південно-Західні залізниці після об’єднання мали сім кінцевих станцій (Київ, Одеса, Унгени, Елисаветград, 
Волочиськ, Радзівілів, Граєво) і десять вузлових (Роздільна, Бендери, Бірзула, Жмеринка, Козятин, Фастів, Ковель, 
Брест, Білосток і займали територію близько 300 000 квадратних верст з населенням 16 мільйонів чоловік). Як 
бачимо, залізничні колії Товариства складали найкоротший шлях між Чорним і Балтійськими морями та мали велике 
стратегічне значення по вивозу хлібних культур у порти. Крім того, більша частина мережі Південно-Західних 
залізниць розміщувалась у басейнах суднохідних рік – Дніпра та Дністра, що впадали в Чорне море, і тільки північна 
дільниця головної лінії залізниць від Бреста до Граєво перетинала річки другорядного значення, що впадали в 
Балтійське море [2]. 

Головою правління Товариства Південно-Західних залізниць був обраний колишній голова правління Києво-
Брестської залізниці І.С. Бліох, його помічником у справі організації будівництва та керування товариством став і 
протягом багатьох років залишався І.А. Вишнеградський. Другим помічником І.С. Бліоха обрано Ф.Е. Фельдмана, 
який, як і на Києво-Брестській залізниці, виконував функції директора-розпорядника. Як писав у своїх спогадах 
С. Вітте, «всі ці члени нічого видатного собою не представляли; більшість з них навіть не знала залізничної справи; 
єдиний, хто з них знав справу, – старий Фельдман, що був раніше секретарем Ради Головного товариства 
Російських залізниць; людина ця була дуже мила, освічена, ймовірно, єврейського походження, але він вже давно 
онімечився так, що значився, як російський діяч». 

Очолити управління залізниці погодився управляючий Києво-Брестської залізниці О.П. Бородін. Він був 
відряджений правлінням за кордон для вивчення існуючих там систем керування залізничним транспортом. 
Наприкінці 1878 р., по закінченні роботи комісій і повернення у Росію О.П. Бородіна, була розроблена система 
управління залізницями товариства, яка задовольнила правління і була затверджена. Тобто, маючи контрольний 
пакет акцій, голова правління І.С. Бліох практично став власником усієї мережі Південно-Західних залізниць і почав 
активно призначати на ключові пости в новому товаристві людей зі свого найближчого оточення [3]. 

Виявивши на Одеській залізниці недостатню кількість рухомого складу, що негативно впливало на фінансові 
інтереси товариства та вантажовідправників, І.С. Бліох дав завдання скласти тимчасовий договір між управліннями 
Одеської, Києво-Брестської та Бресто-Граєвської залізниць про взаємовідносини цих шляхів до фактичного 
об’єднання в одне товариство. Згідно цієї угоди, при першій необхідності, одна залізниця повинна надавати іншій 
рухомий склад (паровози, криті вагони, платформи). Такі поступки в наданні рухомого складу повинні бути 
взаємними, і при накопиченні на одній залізниці вантажів, що прямують на іншу, перша повинна надати останній 
повну інформацію про кількість і рід вантажів, а також прийняти рішення про способи їхнього перевезення. 

На перших загальних зборах нового товариства було прийняте рішення не проводити ніяких докорінних 
перетворень в існуючій організації управління справами на залізницях до детального вивчення ситуації. Правління 
залізниці постановило розділити адміністрацію залізниці на два управління, одне з яких мало розміщуватись в 
Одесі, інше – в Києві. 

Залізнична інфраструктура, що залишилась у спадок керівництву нового товариства, була різноплановою. 
Так, об’єднані залізниці мали значну невідповідність у розмірах вокзалів (пасажирських будинків), інтенсивності 
пасажирського руху: «…переходячи до стаціонарних будівель, треба, насамперед, зупинитися на пасажирських 
будинках. Уже в перші роки по злитті трьох залізниць стала відчуватися тіснота і незручність більшості пасажирських 
будинків. Тільки будинки Єлисаветградської, Кишинівської й Бресто-Граєвської ділянок відповідали розмірам 
пасажирського руху». 

У своїх спогадах С. Вітте, який розраховував у новому товаристві отримати посаду керівника служби руху, 
писав: «Таким чином, довелось об’єднати три Управління: Управління Одеської залізниці (яке знаходилося в Одесі), 
Управління Києво-Брестської залізниці (що знаходилось в Києві) і Управління Бресто-Граєвської залізниці (що 
знаходилося в Білостоку). У таких випадках завжди опиняються зайві діячі. Оскільки я був начальником руху 
Одеської залізниці, то я міг би зайняти місце начальника руху Південно-Західних залізниць, але оскільки на чолі всієї 
справи Південно-Західних залізниць став банкір Бліох, який раніше був керівником Києво-Брестської залізниці, то він 
і надав місце начальника руху Південно-Західних залізниць Данилевичу, який був начальником руху Києво-
Брестської залізниці. Мені ж запропонували місце начальника експлуатаційного відділу Південно-Західних залізниць 
– у Петербурзі… Бліох зробився головою правління Південно-Західних залізниць, тому що володів більшістю акцій 
трьох залізниць, які злилися і склали Південно-Західні залізниці. Оскільки він жив у Варшаві, то займатись 
систематично справами в Петербурзі він не міг, а тому віце-головою правління Південно-Західних залізниць, який, 
власне кажучи, головував на всіх засіданнях, вів справи і, по суті, був головою всієї справи, – він призначив 
директора Технологічного інституту, Івана Олексійовича Вишнеградського, який раніше був довіреним Бліоха в 
Петербурзі та був цілком, можна сказати, його прикажчиком. Це саме той Вишнеградський, який потім став 
Міністром фінансів і був моїм попередником, як Міністр фінансів» [4]. 

Отже, об’єднання Києво-Брестської, Одеської залізниць і Російського товариства пароплавства і торгівлі у 
кінці ХІХ ст. в одне акціонерне товариство було, дійсно, необхідним і важливим кроком в економічно-військовому 
відношенні, що гарантувало нові вигідні умови функціонування залізниці. Новостворене правління Південно-
Західних залізниць відразу ж зайнялося облаштуванням залізничних шляхів і нововведеннями у плані керівництва. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОПІЛЛЯ 

 
Вступ. Опілля – це унікальний етнографічний регіон, який розміщений на території Західної України у межах 

Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Опільський край викликає великий історико-культурний та 
етнографічний інтерес, оскільки цій землі притаманні багата матеріально-культурна спадщина, своєрідна 
обрядовість, незліченна кількість традицій. Саме цим Опілля відрізняється від інших етнографічних регіонів України. 
Звісно, така своєрідність створює сприятливі умови для розвитку туризму на цій території. 

Актуальність теми. Замки і фортеці виступають особливою складовою туристичної привабливості Опілля, 

однак їх використання в замковому туризмі є обмеженим сьогодні через декілька вагомих причин. По-перше, 
інформаційна розрекламованість цих об’єктів перебуває зараз майже на нульовому рівні. По-друге, місцева влада 
не вживає заходів, щоб зберегти їх та зробити туристичною атракцією краю, як наслідок, багато унікальних пам’яток 
оборонного зодчества перетворюються в руїни. Вивчення можливостей використання наявних фортифікаційних 
споруд в замковому туризмі, як і власне його розвиток на території краю, є сьогодні одним з найбільш пріоритетних 
завдань розвитку регіонального туризму на Опіллі, оскільки це дозволить покращити туристичний імідж краю, 
створити нові робочі місця та, звісно, отримати фінансові надходження в місцевий бюджет. 

Метою даної публікації є аналіз сучасного стану та визначення перспектив розвитку замкового туризму на 

території Опілля в контексті впровадження європейського та світового досвіду. 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день понад 1500 замкових споруд Європи (це 2/3 від загальної 

кількості) успішно відновлені і використовуються у туристичній сфері, зокрема у готельному господарстві [1]. 
Важливим є також той факт, що королівські замки та знатні аристократичні двори частково чи повністю перетворені у 
музеї, історичні пам’ятки і, таким чином, є об’єктами туристичного зацікавлення. Тут знаходяться численні музейні 
експонати, туристам пропонуються різноманітні атракційні туристичні програми (лицарські турніри, стрільба з луків 
та арбалетів, винно-дегустаційними заходами тощо).  

Щодо Опілля, яке дуже тісно пов’язане з європейською історією, то на опільських теренах замки та фортеці 
масово будуються у ХІV-ХVII ст., активно трансформуючись пізніше з палаців з елементами італійського «бароко» у 
палаци у стилі вишуканого «класицизму» аж до кінця XVIII ст., хоч і набуваючи яскравої української своєрідності.  

Звичайно, кількість самобутніх замків, палаців та фортець, уцілілих до XIX ст., не є такою значною як в 
Європі. На жаль, винищення більшовиками та націоналізація цих об’єктів призвели до часткового, а в більшості 
випадків і повного руйнування майже всіх замкових споруд [3, c. 104].  

Проте і досі на території Опілля налічується 6 замкових твердинь – або їх руїн – свідків героїчного 
легендарного українського минулого. У більшості вони занедбані, але, навіть у такому вигляді можуть стати 
об’єктами туристичного інтересу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фактично, жоден з дослідників не займався вивченням розвитку 

замкового туризму на Опіллі як окремого етнографічного регіону, однак основні проблематичні аспекти розвитку 
замкового туризму досліджували такі вітчизняні науковці і вчені, як: В. Харитон, О. Лесик, Т. Палков, Г. Мунін, О. 
Мацюк, В. Грабовецький, І. Білецька та інші. Однак багато ключових аспектів розвитку замкового туризму 
залишилися недослідженими. 

Виклад основного матеріалу. На території Опілля збереглося мало замкових споруд, оскільки значна їх 

кількість була знищена часом та людиною. До наших днів збереглося лише 6 оборонних споруд, які зазнали 
непоправних змін, перебудов та спотворень, що суттєво вплинуло на їх автентичність та зовнішній вигляд. Разом з 
тим, вони мають велику історико-культурну цінність та можуть стати об’єктами зацікавлення туристів. 

Старостинський замок в Галичі є, мабуть, однією з найвідоміших оборонних споруд Опілля, він має 

величезну історичну цінність, оскільки розташований в колишній столиці Галицько-Волинського. Замок був 
закладений ще в 1367 р. До початку ХХІ ст. він був занедбаний, а з 2001 р. тут ведуться реставраційні роботи. Зараз 
дана пам’ятка входить до Національного заповідника «Давній Галич».  

Замок Сенявських в Бережанах датується 1534 р., був родинним гніздом польського магнатського роду 

Сенявських. В період Середньовіччя замок часто називали «Українським Вавелем» за його величаві форми. Зараз 
фортеця перебуває не в найкращому стані. Однак з 1999 р. Бережанський замок внесений до переліку пам’яток 
архітектури України, що потребують відбудови й реставрації, а з 2004 р. почалося його поступове відновлення [2, c. 
52]. 

Вартими уваги є фрагменти оборонних стін замку в Старому Селі поблизу Львова, який був збудований в 
1642-1654 рр. Фортеця має репутацію однієї з найбільших (якщо не найбільшої) за площею на Україні (близько 2 га).  

Замок в селі Свірж, що на території Львівщини, також представляє певний інтерес для розвитку туризму. Він 

був споруджений між 1482–1484 рр., фактично залишився автентичним та зберіг оригінальний вигляд XVII ст., не 
зазнавши значних модифікацій. Широкому загалу він є найбільше відомий тим, що саме тут проводилися зйомки 
деяких епізодів фільму «Д’Артаньян і три мушкетери». 

Справжнім «музеєм під відкритим небом» є давньоруська вежа в П’ятничанах (Львівська область), перша 

письмова згадка про яку походить ще з XІV ст. Вона відноситься до рідкісних пам’яток оборонного будівництва 
галицької школи і не має аналогів в Україні. З 1995 р. башта входить до складу Музею-заповідника оборонної 
архітектури «П’ятничанська вежа» та є сьогодні філією Львівської галереї мистецтв [2, c. 37]. 

Поморянський замок-палац знаходиться в селищі Поморяни на території Львівщини. Він був збудований в 

середині XVI ст. В давнину твердинею опікувався король Польщі Ян ІІІ Собєський. 
Проведений аналіз фортифікаційної замкової спадщини Опілля дає можливість зробити висновок про 

забезпеченість туризму замковим потенціалом, який відкриває багато нових можливостей для організації і успішної 
реалізації різних видів туризму: історико-культурного, пізнавального, відпочинкового, релігійного, етнічного, 
виставково-експозиційного, тематичного (винно-дегустаційні тури, кінний туризм, фехтування та лицарські турніри, 
бали та карнавали, спелеологія, святкування урочистих подій). 

Однак через недосконале законодавство туристичне використання пам’яток фортифікаційного будівництва 
на Опіллі, як загалом і в Україні, зводиться до мінімуму, оскільки це потребує залучення значних коштів та зусиль, а 
наша держава через відсутність системних положень щодо напрямів розвитку туризму на перспективу істотним 
чином стримує налагодження ефективної роботи в туристичній галузі. Варто було б запозичити досвід багатьох 
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європейських та світових держав, які маючи небагато (а іноді лише декілька) замкових споруд на своїй території, 
здатні максимально організувати їх використання в туристичній галузі і отримувати з цього значні дивіденди, 
насамперед у фінансовому плані. 

Можна запропонувати ряд інноваційних проектів, які б сприяли використанню цих твердинь в замкового 
туризмі. По-перше, на території всіх без винятку замків можна організовувати різноманітного роду фестивалі чи 
етнокультурні дійства, пов’язані з історією тої чи іншої фортеці. Так, в Галицькому замку та біля П’ятничанської вежі 
можна проводити середньовічні лицарські турніри, притаманні періоду доби Галицько-Волинської держави, на 
території замку в Старому Селі – різноманітні козацькі забави та розваги, поблизу замку в Поморянах – фестивалі, 
присвячені історії краю та замку (тісно пов’язаного з королем Яном ІІІ Собєським), в Бережанському замку – 
виставки «просто неба», що стосуються теми «Українського Вавеля», а в Свірзькому замку – різного роду 
кінофестивалі (насамперед регіонального типу, а згодом, по можливості, державного).  

По-друге, стан збереженості замків в Галичі, П’ятничанах та Свіржі дозволяє організовувати в них музейні 
експозиції різної тематики. Це дасть змогу зробити з них повноцінні скансени на зразок європейських та з часом 
повністю повернути вкладені в них кошти. Важливим при цьому є створення необхідних загальнодоступних 
інформаційних сайтів та порталів з повною довідкою про них та про туристичну інфраструктуру місцевості. Такого 
роду інновації, які майже не використовуються в Україні, дозволять покращити процес становлення і розвитку 
замкового туризму. 

Висновки. На нашу думку, замковий туризм на території Опілля повинен розвиватися в двох напрямах, які 
мають бути взаємопов’язані між собою і створювати цілісну картину. Перший напрям ґрунтується на державній 
підтримці, з допомогою місцевої влади, яка повинна змінити своє відношення до пам’яток оборонного будівництва, 
зробити їх основними «китами» туризму окремого населеного пункту та краю в цілому. Другий передбачає передачу 
замків в тимчасове (концесія) чи постійне приватне володіння людям, які зацікавлені в використанні замків як 
туристичних об’єктів. Це можуть бути як іноземці (наприклад, нащадки колишніх власників фортець), так і наші 
громадяни. Слід зазначити, що надзвичайно важливим при цьому буде впровадження не тільки вказаних інновацій, 
але й інших, що в сукупності створить хороші умови для розвитку замкового туризму на Опіллі. 
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СВІТ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ. ВІЙНА ЯК ПАРАДОКС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 

 

100 років тому світ був схожий на сучасний лише окресленням континентів. Більша частина населення була 
ще неписьменною, домінували вікові традиції. Ще не були винайдені антибіотики… Ще не працювали конвеєрні 
прилади на заводах Генрі Форда… Ще не злетів перший літак та перша ракета. Але вже народились Рузвельт та 
Черчилль, Ейнштейн і Пікассо, Гітлер і Муссоліні, Ленін і Сталін – ті, хто став головними діючими особами світової 
драми XX століття. 

XX століття стало часом стрімкого злету людського розуму, що проявилося в таких визначних відкриттях, як 
теорія відносності, розщеплення атома, розвиток авіації та прорив в у освоєнні космосу. В той же часXX століття 
увійшло в історію як століття двох найбільш спустошувальних війн та тиранічних режимів – фашистського, 
нацистського та більшовицького. 

Перша світова війна – трагічна подія, що за своїми масштабами і наслідками не мала аналогів у всій 
попередній історії людства. В ній взяли участь 38 країн світу з загальною кількістю населення понад 1,5 млрд. 
чоловік. На фронти Першої світової війни було мобілізовано 70 млн. чоловік, близько 10 млн. чоловік загинуло і 
померло від ран.  

Друга світова війна – найбільший конфлікт в історії, в якій взяли участь 61 країна, на території яких мешкало 
80% населення Землі. Воєнні дії велися на всіх океанах, в Євразії, Африці та Океанії. До воюючих армій було 
мобілізовано 110 млн., кількість загиблих склала 65-67 млн. чоловік. Через це XX століття і назвали «століття воєн». 

Ще від часів Просвітництва всі прогресивні мислителі засуджували війну як нелюдське починання, що несе з 
собою лише спустошення і руйнування, мріяли про вічний мир. Ця мрія не втратила актуальності і сьогодні. Після 
Другої світової війни у збройних конфліктах у світі загинуло понад 20 млн. людей. Воєнні конфлікти мають місце в 
Європі, Африці та Азії. Упродовж 1945-1986рр. в світі відбулося 250 війн, в яких брало участь приблизно 90 держав.  

Дехто пояснює причини воєн уродженим потягом людини до насильства, інстинктом руйнування, 
агресивністю до подібних собі. Однак прояви цих психологічних рис зумовлені реально існуючими економічними та 
соціально - політичними умовами. 

«Холодна війна» втягнула в себе всю планету. Вона розколола світ на два воєнно-політичні та економічні 
групування, двох суспільно – політичних систем. Якщо вважати її початком доктрину Трумена 12 березня 1947 року, 
а завершення розпад СРСР 8 грудня 1991 року, то вона тривала майже 45 років. Її кривавими проявами стали: війна 
в Кореї 1944-1951 років; арабо-ізраїльські війни, які почалися в 1947 році і тривають по наші часи; В’єтнамська війна 
1965-1973 років; війни на Близькому Сході; Афганська війна1979-1990 років. «Холодна війна» посилила мілітаризм, 
гонку озброєнь. Так, «батько водневої бомби» А. Сахаров лише після третього випробування зрозумів всю 
небезпеку свого винаходу, який увійшов у «Книгу рекордів Гіннеса» як «… найпотужніший термоядерний пристрій». 
Це була воднева бомба потужністю в 50 млн. т. тротилу. Випробування її відбулися 30 жовтня 1961 р. над Новою 
Землею на висоті 4000 метрів. Вибух був рекордним за своєю силою: вибухова хвиля тричі обігнула земну кулю. 
Після цього світ залишився над небезпекою, яку принесла ядерна зброя. Тому основним завданням людства 
повинно бути вміння передбачати наслідки своєї діяльності. Цивілізаційні відкриття не повинні слугувати насильству, 
диктатурі. 
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У другій половині XX ст. з метою запобігання і вирішення конфліктів людство створило ряд міжнародних 
організацій. Найбільші з них: Організація Об’єднаних Націй, регіональних організацій: Організація африканської 
єдності; Ліга арабських держав, Організація американських держав, Співдружність націй. 

Глобальні трансформації, що розпочалися на зламі 80–90–xроків, ще не завершилися. Передумовою цих 
глобальних зрушень стали: подолання військово-політичного протиборства Схід – Захід та переорієнтація низки 
держав на засади цінностей західної демократії. Врахування близьких і віддалених – як бажаних, так і небажаних, 
але потенційно можливих змін повинно відбуватися суто мирними шляхами. Світ поступово набирає обрисів 
багатополюсного, взаємозалежного, зростає взаємовплив держав і народів  

Слугуватимуть таким принципам співіснування держав добровільні організації, громадянські рухи, 
об’єднання громадянського суспільства, просування інформаційного суспільства. 

Останнє десятиріччя XX ст. увійшло в історію насамперед суттєвими геополітичними змінами. Серед нових 
політичних реалій була і поява на політичній мапі світу в центрі Європи незалежної України. Наша держава бере 
участь у розробці основних документів Організації з безпеки та співпраці в Європі та створенні моделі 
загальноєвропейської безпеки, бере активну участь у побудові «верхнього поверху» нової архітектури безпеки через 
структури Ради Європи та НАТО. Україна здійснює безпосередній внесок у зміцнення міжнародної безпеки своєю 
активною участю в миротворчих операціях, що проводяться під егідою ООН і ОБСЄ. Українські миротворці та 
дипломати добре зарекомендували себе в Анголі, Молдові, республіках колишньої Югославії, Таджикистані, 
Гватемалі. Таким чином, Україна демонструє світові, що вона є не тільки споживачем, а й виробником безпеки.  

На жаль, вирішити глобальну проблему війни та миру не під силу поодинці навіть розвиненим країнам, не 
говорячи вже про найбідніші. Тому особливу роль тут відіграє міжнародна співпраця, спілкування та співпраця як 
перспективна розвитку соціуму. 
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ПЕРЕЖИТКИ АНИМИСТИЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ У КАЗАХОВ 

 

Ислам, являющийся официальной религией казахов, распространился в кочевых аулах только в XVIII-XIX 
вв. На рубеже XIX-XX вв. среди казахов были еще очень сильны пережитки домусульманских верований, 
представленные в таких формах как шаманизм, тенгрианство, анимизм или анимистические верования [4]. Анимизм 
(от лат. anima - animus - душа, дух), вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой религии [3]. С 
приходом ислама на территорию современного Казахстана анимистические верования у казахов не исчезли, а 
впитав в себя исламские традиции, продолжают существовать и до сих пор. 

Ислам принес в казахский язык арабское слово «джинн», ставшее названием духов в целом, но иногда 
употреблявшееся и как обозначение особой категории духов. Коран делит джиннов на мусульман и немусульман, и 
в соответствии с этим в казахских верованиях джинны разделены на мусульман и неверных и представлены в 
образе мужчин и женщин. Термин «джинн» не вытеснил из обихода прежние названия духов, обозначавшие разные 
их категории. Казахи верили в духов пери, среди которых также имелись приверженцы разных религий – 
мусульмане, неверные, иудеи, индуисты. Пери представлялись людьми обоего пола, способными, как и джинны, 
менять свой облик. Считалось, что у них есть правящий ими падишах. В казахской мифологии был знаком и дэв 
(деу) – могучий и опасный демон, враждебный людям [6]. Особое место среди духов занимала албасты – демон в 
виде женщины с распущенными рыжими волосами, которые она любит расчесывать гребнем, и длинными 
большими грудями, обычно заброшенными через плечи на спину. Этот демон известен широкому кругу народов. 
Излюбленное занятие албасты – вредить роженицам и младенцам. Она будто бы садится на роженицу и душит ее 
своими грудями или же хватает легкие ребенка и бежит с ним к реке. Если албасты сумеет опустить легкие в воду, 
человек умирает. К ХХ веку традиционный образ демона потускнел, некоторые казахи уже представляли себе 
албасты в виде девочки или даже мальчика. Народная демонология знала также злое существо «жезтырнак» 
(медные когти), воображавшаяся женщиной с медными когтями [6]. 

С приходом ислама место прежних божеств заняли мусульманские святые. Уже В.В. Радлов замечал: 
«Жертвоприношение у одиночно стоящих в степи деревьев, источников или на берегах рек совершают бесплодные 
женщины, страстно желающих иметь ребенка. Эти женщины тайно пешком отправляются к данным местам и 
приносят туда жертву в виде овцы духу-хранителю места, который ныне постепенно стал именоваться одним из 
святых мусульманской веры » [5]. 

Принадлежностью могил святых были воткнутые в землю куски материи. На Мангышлаке охотники считали 
обязанностью класть на могилы святых головы убитых ими диких баранов (архаров); туда же клались и головы 
верблюдов и лошадей, хорошо и долго служивших своим хозяевам. Рогами диких баранов украшались и 
сырдарьинские святыни. Однако в целом казахские святыни в XIX в. имели вполне мусульманский облик. Как и 
повсюду в мусульманском мире, к святым обращались в случае болезней бед. При эпизоотиях скот гоняли вокруг 
святынь. Святые выступали покровителями своих почитателей, посредниками между Аллахом и людьми. 

Вместе с культом святых в верованиях казахов проникали персонажи общемусульманской мифологии. 
Большой популярностью среди казахов пользовался невидимый странствующий пророк Кыдыр (Хызр), который мог 
показаться человеку, если желал одарить его богатством или каким-либо талантом. Узнать его можно по 
отсутствию косточки на большом пальце правой руки. Повсеместно был известен Сулейман, считавшийся 
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покровителем вод, властелин духов. Его имя часто упоминалось в шаманских призываниях и знахарских заговорах. 
Почитание святых способствовало распространению легенд, сложившихся у других народов, принявших ислам [8]. 

Значительная часть почитаемых казахами святых связана с местными особенностями истории ислама. Так 
старое название города Жамбыл (Аулие-ата) дано в честь почитаемой могилы Карахана, основателя династии 
караханидов (X в.), распространявшего ислам. Многие святыни Южного Казахстана и Мангышлака служат 
свидетельством влияния суфийского ордена Ясавия. Могила основателя этой организации Ходжи Ахмеда Ясави, 
над которой Тимур приказал возвести мавзолей, - одна из крупнейших святынь во всем среднеазиатском регионе 
[1]. С ним связаны святыни древнего кишлака Сайрам (где, по местным преданиям, родился пророк Хызр): здесь 
находятся могилы отца (Ибрагим-ата) и матери (Карашан-ана) Ходжи Ахмеда Ясави, а также покоится прах мюрида 
Сузук-ата. У станции Арысь похоронен Арсланбаба, которого в легендах называют современником пророка 
Мухаммеда. Незадолго до смерти Мухаммед положил в рот Арсланбабы косточку финика и поручил отдать через 
373 года Ходже Ахмеду, а до того времени не вынимать ее изо рта. Арсланбаба выполнил поручение. Ходжа Ахмед 
проглотил косточку с тех пор «до самой смерти ничего не ел и нечего не пил», у него были тысячи мюридов 
(учеников), из них 363 после его смерти пришли на Мангышлак. Любимый мюрид Ходжи Ахмеда, Хаким-ата, 
обосновался и был погребен в Хорезме, но его сын святой Хуббиходжа (Султан-Эпе, как его именовали казахи) 
творил чудеса и на Мангышлаке. Здесь одно из урочищ называлось его именем – Султан-Эпе-сай. Мюридом 
(учеником) Ходжи Ахмеда Ясави считается на Мангышлаке и святой Шопан-ата. По легенде, Ходжа Ахмед однажды 
бросил через окно мечети свой посох (аса) и предложил мюридам разыскать его. Шопан-ата попросил у наставника 
благословения в дальнюю дорогу: он знал, что посох упал на Мангышлаке. Он и погребен недалеко от того места. 
Эта легенда – пример приспособления старых традиций к новым религиозным веяниям. Шопан-ата известен в роли 
покровителя мелкого скота повсеместно у казахов, а также у узбеков (Чопан-ата, приписываемая ему могила 
находится близ города Самарканда) и киргизов (Чопан-ата). На Мангышлаке в силу чрезвычайной популярности 
Ходжи Ахмеда древний покровитель овцеводства и козоводства был включен в круг его послушников [10].  

Почитание святынь тесно связано с доисламскими традициями казахов. Древние верования, например, 
угадываются в культе пещер. В Южном Казахстане считалось святыней пещера Чак-Пак-ата. «Женщины, 
пришедшие сюда для молитвы об исцелении о бесплодия, обязаны оставаться в пещере на целую ночь… К 
достойной, по словам ночевавших в пещере, выползает из скалы пещеры огромный змей, или белый с черной 
головой, или черный с белой головой, длиною больше роста человека и толщиною в верхнюю часть руки полного 
человека; змей обвивается вокруг шеи, не причиняя богомолке никакого вреда или боли» [7]. «Святая пещера» 
(Конур-аулие) была широко известна и в Семипалатинской области. Здесь паломники оказывали знаки поклонения 
каменной статуе, изображавшей женщину (остатки буддийского святилища). Отголоски архаических представлений 
о богатырях-исполинах звучат в прозвище Узун-ата (Длинный отец), отличавшегося необыкновенным ростом. Его 
могила почиталась на левом берегу Сырдарьи, у южной границы Чимкентского уезда. Возможно, к «языческому» 
прошлому восходит имя святого Кошкар-ата (Баран-отец), упоминаемого уже в документах XVI в. Могилы Кошкар-
ата находятся на Мангышлаке, под Шымкентом, а также в Киргизии, в горах, окаймляющих Ферганскую долину. 
Среди казахских святых встречаются родоначальники родственных групп. Святые-родоначальники характерны для 
восточных областей Казахстана: «Здесь это были не вообще святые, а святые предки. Они в основном почитались 
в рамках определенной родственной группы». Святые предки известны и в южных областях Казахстана. В Южно-
Казахстанской области и в наши дни еще почитаются могилы батыра Байдабек-ата и его мудрой жены Домалак-
ана, от сына которых, по преданиям, пошли казахские роды албан, суан и дулат. Байдабек считается 
современником и родственником Ходжи Ахмеда Ясави. Таким образом, у казахов, как и у других народов, 
мусульманский культ святых вобрал в себя некоторые традиции почитания предков. К культу предков, видимо, 
восходит обычай клясться на могиле святого [2]. 

Среди «языческих» персонажей, вошедших в число мусульманских святых, у казахов наиболее отчетливо 
сохранил свои доисламские черты Коркут (Хорхыт) – мифический первый шаман, музыкант и певец, создатель 
смычкового инструмента кобыз. Приписываемая ему могила была расположена на берегу Сырдарьи. На 
мифический характер этого персонажа указывают предания о его чудесном долголетии, также некоторые мотивы 
казахских народных легенд, обнаруживающие связь с традициями сибирского шаманства. Так, по одной из легенд, 
Коркут подслушал разговор шайтанов, которые обсуждали между собой, как нужно сделать кобыз. Он выполнил 
указания духов и сумел создать волшебный инструмент. По поверьям многих народов Сибири, духи указывают 
шаману приметы дерева, из которого следует вырубить обод или рукоятку бубна, и признаки животного, шкурой 
которого будет обтянут инструмент. Согласно другой казахской легенде, после смерти Коркута его кобыз был 
положен на его могиле и долго сам собой издавал печальные звуки [9]. 

Из всего вышеперечисленного множества «святых», духов, духов- родоначальников, анимистических 
обрядов - домусульманские верования казахов тесно переплетены с исламом, что часто затрудняет возможность 
определения происхождения того или иного обычаи, обряда, действия. Вера в «святых» духов является частью, так 
называемого, «народного» ислама у казахов. Происхождение данных пережитков относится к языческим 
воззрениям казахов, формировавшимся столетиями. Приход ислама на территорию кардинально не изменил 
казахского воззрения, лишь скорректировал в русло монотеизма с пережитками шаманства (баксылык), анимизма и 
культа предков.  
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СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

 
Для решения многих прикладных задач не разработаны точные алгоритмы, позволяющие получить их 

оптимальное решение. На практике для решения таких задач используют эвристические алгоритмы [1, с. 19].  
Одной из задач, для решения которой используется эвристический алгоритм, является задача составления 

расписания учебных занятий для ВУЗов.  
Современные высшие учебные заведения остро нуждаются в создании системы, позволяющей 

планировать и составлять расписания занятий студентов и преподавателей, так как задача автоматизации работы 
расписаний до сих пор не реализована. Поэтому данная задача является актуальной и требующей решения. 

Для реализации общих принципов математической модели и алгоритма решения задачи составления 
расписания учебных занятий необходимо спроектировать функциональную и информационную модели. 

1. Функциональная модель  

Для полной реализации функций автоматизированной информационной системы (АИС), учета 
взаимосвязей модулей системы по информации разработана функциональная модель на основе методологии 
IDEF3 и IDEF0. Метод IDEF3 целесообразно использовать для моделей процессов, в которых важно понять 
последовательность выполнения действий и взаимозависимости между ними. Основой модели IDEF3 служит 
сценарий процесса, который выделяет последовательность действий и подпроцессов анализируемой системы. 
Методология функционального моделирования IDEF0 – это технология описания системы в целом как множества 
взаимозависимых действий, или функций. Важно отметить функциональную направленность IDEF0 – функции 
системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение. «Функциональная» точка 
зрения позволяет четко отделить аспекты назначения системы от аспектов ее физической реализации. Наиболее 
часто IDEF0 применяется как технология исследования и проектирования систем на логическом уровне. По этой 
причине он, как правило, используется на ранних этапах разработки проекта. Результаты IDEF0 анализа 
применяются при проведении проектирования [2, с. 12]. 

На рисунке 1 показана модель процессов АИС, разработанная на основе методологии IDEF3. Система 
должна выполнять следующие функции: 

1. Ввод сетки распределения учебных часов кафедры (подразумевается работа с данными о 
преподавателях, группах и аудиториях). 

2. Учет студенческих потоков, групп, подгрупп. 
3. Автоматическое составление расписания учебных занятий. 
4. Формирование и редактирование расписания вручную. 
5. Формирование расписания по группам, курсам, для аудиторий. 
6. Формирование графика работы преподавателей, кафедр. 
7. Экспорт расписания в MS Excel. 
Общая модель АИС представлена на рисунке 2. Модель блока А2 «Формирование гиперграфа 

распределения нагрузки» – на рисунке 3. Данные модели разработаны на основе методологии IDEF0. 
Общую модель системы можно разбить на 5 основных блока:  
1. Составление сетки учебных занятий. 
2. Формирование базы данных (информационная модель). 
3. Формирование математической модели распределения нагрузки.  
4. Формирование расписания учебных занятий. 
5. Назначение аудиторий. 
При этом необходимо учитывать «жесткие» требования (ограничения), критерии оптимизации расписания, 

ограничения по аудиториям. 
 

 
Рисунок 1 – Модель процессов АИС на основе методологии IDEF3 
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Рисунок 2 – Общая модель АИС 
 

Блок «Формирование гиперграфа распределения нагрузки» включает в себя следующие этапы:  
1. Создание гипервершин. 
2. Формирование гиперребер для идентичных преподавателей. 
3. Формирование гиперребер для идентичных групп. 
4. Формирование гиперребер для идентичных аудиторий. 
5. Добавление фиктивных вершин. 
При этом необходимо учитывать ограничения по преподавателям, группам, аудиториям, а также пожелания 

преподавателей. 
 

 
Рисунок 3 – Формирование гиперграфа распределения нагрузки 

2. Информационная модель 
Для реализации функций системы спроектируем структуру базы данных. Для этого используем 

методологию IDEF1Х. Информационная модель изображена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Информационная модель системы 

Цель моделирования данных состоит в обеспечении разработчика системы концептуальной схемой базы 
данных в форме одной модели или нескольких локальных моделей, которые относительно легко могут быть 
отображены в любую систему баз данных. Наиболее распространенным средством моделирования данных 
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(предметной области) является модель «сущность-связь» (ERM). Базовыми понятиями ERM являются сущность, 
связь и атрибут [3, с. 27]. 

Сущность (Entity) – реальный, либо воображаемый объект, имеющий существенное значение для 
рассматриваемой предметной области. Связь (Relationship) – поименованная ассоциация между двумя 
сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области. Связь – это ассоциация между сущностями, при 
которой каждый экземпляр одной сущности ассоциирован с произвольным (в том числе нулевым) количеством 
экземпляров второй сущности, и наоборот. Атрибут (Attribute) – любая характеристика сущности, значимая для 
рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, идентификации, классификации, 
количественной характеристики или выражения состояния сущности [4, с.88]. 

Методология моделирования данных IDEF1X, входящая в семейство стандартов IDEF, использует 
разновидность модели «сущность-связь». Диаграмма «сущность-связь» является самым высоким уровнем в 
модели данных и определяет набор сущностей и атрибутов проектируемой системы. Целью этой диаграммы 
является формирование общего взгляда на систему для ее дальнейшей детализации, предоставление информации 
администратору базы данных для создания эффективной структуры хранения, включающей в себя записи, 
формирующие базу данных. Модель IDEF1X должна помочь разработчикам выбрать структуру хранения данных и 
реализовать систему доступа к ним. 

Основными объектами изучения предметной области стали: данные о преподавателях; данные о группах; 
данные об аудиториях; структура кафедр факультета; учебные группы (в том числе потоки, подгруппы); предметы 
(дисциплины); сетка занятий (на предстоящий семестр); «пары» (занятия); зависимости по виду занятий, по 
дисциплине; предпочтения; дни недели; вид занятия; желаемые аудитории; расписание. 

Рассмотрим некоторые объекты подробнее. 
Данные о преподавателях включают в себя: ФИО, дата рождения, возраст, семейное положение, адрес 

проживания, социальное положение, предыдущее место работы, владение иностранными языками, специальность, 
стаж работы, квалификация, ученое звание, ученая степень и тому подобные данные. Следует учесть, что 
интересы преподавателей, работающих по совместительству, имеют больший приоритет чем интересы 
преподавателей являющихся штатными работниками университета. То есть, в первую очередь следует заботиться 
о совместителях, при условии, что их интересы не противоречат и интересам студентов. Учитываются пожелания 
преподавателей, например, о наличии методического дня. 

Данные об аудиториях содержат: название аудитории, тип аудитории, вместимость. Следует отметить для 
каких целей используется аудитория: для проведения лекционных занятий, практических, лабораторных либо это 
вообще спортивный зал. Необходимо указать наличие или отсутствие мультимедийного проектора, компьютеров 
(их количество), и тому подобное оборудование. 

Сетка занятий – сетка распределения часов кафедры на определенный семестр (желаемые требования), в 
которой указываются следующие данные: наименование дисциплины, курс, количество групп, количество подгрупп, 
лекций, лабораторных, семинаров, практических занятий, количество часов в неделю, номер и название группы, 
преподаватели, которые предположительно будут вести данный предмет, номер желаемой аудитории.  

Автоматизированная система должна позволять изменение периода планирования расписания (количество 
недель), учитывать, в какую смену проходят занятия и контролировать количество пар в день. 

Зависимости по виду занятий и по дисциплине необходимы для обеспечения корректности расписания. С 
помощью данных зависимостей можно, например, запретить проводить три «пары» занятий по одному и тому же 
предмету в один день или обеспечить возможность проводить сдвоенные «пары» (для лабораторных занятий). 

Атрибуты используются для хранения информации об объектах, представленных в базе данных. Каждый 
атрибут описывает некоторое свойство сущности. Атрибуты могут располагаться в любом порядке – независимо от 
их переупорядочивания сущность будет оставаться одной и той же, а потому иметь тот же смысл. Выделяются 
атрибуты сущностей, рассмотренные ниже. 

1. Кафедры: название кафедры, название факультета. 
2. Дисциплины: наименование, курс, вид занятия. 
3. Преподаватели: фамилия, имя, отчество, должность, кафедра. 
4. Желаемые аудитории: код аудитории, код занятия. 
5. Сетка занятий: дисциплина, вид занятия, количество занятий, преподаватель, группа, подгруппа, 

аудитория, неделя 1, неделя 2, неделя 3, неделя 4. 
6. Группы: наименование, курс, количество, количество подгрупп. 
7. Расписание: неделя занятий, день недели, номер пары, занятие, группа, подгруппа, аудитория. 
8. Пары: код пары, время проведения пары. 
9. Аудитории: код аудитории, № аудитории, корпус, спкциализация, количество мест, наличие проектора, 

наличие компьютеров, наличие спецоборудования. 
10. Вид занятия: код занятия, название вида занятия, часы лекций, часы практик, часы лабораторных 

занятий. 
11. Форточки: преподаватель, неделя, день недели, пара. 
12. Зависимости по виду занятий: занятие, код зависимости, главное значение. 
13. Зависимости по дисциплине: занятие, код зависимости. 
Выводы 

Предложена функциональная модель системы. Данная модель основана на методологиях IDEF0, IDEF3. 
Спроектирована общая модель, модель блока формирования математической модели распределения нагрузки. 
Выделены функции системы. Разработана информационная модель системы на основе методологии IDEF1Х. 
Выделены основные сущности, описаны атрибуты. 
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ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА ПЕРШОГО 

РОДУ МЕТОДОМ ІЗОПАРАМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 

До розв'язування крайових задач для рівнянь еліптичного типу зводиться моделювання багатьох 
практичних задач, наприклад, розрахунку електростатичних полів, які створюють електронно-оптичні системи. Така 
задача зводиться до розв'язування просторової внутрішньої та зовнішньої задачі Діріхле для рівняння Лапласа.  

Ефективним методом розв'язування крайових задач для рівнянь еліптичного типу є метод інтегральних 
рівнянь. Метод інтегральних рівнянь застосовувався для розв'язування задачі Діріхле для рівняння Лапласа в 
роботах [1-5]. За допомогою данного методу розв'язування зовнішньої та внутрішньої задач Діріхле для рівняння 
Лапласа зводиться до розв'язування інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду зі слабкою особливістю в ядрі. 
В роботі [3] метод інтегральних рівнянь застосовувався для розв'язування осесиметричної задачі Діріхле для 
рівняння Пуассона, а в роботах [4,5] для розв'язування крайових задач для рівнянь еліптичного типу пропонується 
непрямий метод інтегральних рівнянь із застосуванням апарату функцій Гріна. 

У даній роботі пропонується чисельний алгоритм розв'язування інтегральних рівнянь Фредгольма першого 
роду зі слабкою особливістю в ядрі методом колокації з використанням кубічних ізопараметричних граничних 
елементів для апроксимації невідомої густини та граничних поверхонь. 

Нехай в просторі 
3R  задано сукупність гладких розімкнутих поверхонь 
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називається зовнішньою крайовою задачею Діріхле для рівняння Лапласа в просторовому випадку. У випадку 
відсутності умова регулярності на нескінченість крайова задача Діріхле називається внутрішньою задачею. 

Як показано в роботі [6] розв'язок задачі (1) − (3) може бути представлений у такому вигляді: 
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Для чисельне розв’язування інтегрального рівняння (5) використовувався метод колокації, а для 
апроксимації невідомої густини та граничних поверхонь − кубічні ізопараметричні граничні елементи [1]. 

Граничні поверхні iS  апроксимуємо за допомогою дванадцятивузлових ізопараметричних граничних 

елементів. Тоді декартові координати довільної точки елемента 
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гранична поверхня, представляються через координати вузлових точок та деякі функції від внутрішніх координат 
таким чином, а саме: 
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Отже, представлення (6) забезпечує відображення кожного елементу 
 i
me  в одиничний квадрат D = [-1,1]*[-

1,1]. Для зручності опису алгоритму індекс i будемо опускати. 

Невідому густину в рівнянні (5) представимо в такому вигляді: 
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l
m  – значення невідомої густини в l – тому вузлі елементу me ; функції   ,m  − функції, які 

враховують особливості густини на краю розімкнутої поверхні [2]. 
Враховуючи (6),(7) інтегральне рівняння (5) набуде такого вигляду: 
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Невідомі коефіцієнти 
l
m  визначаємо із системи лінійних алгебраїчних рівнянь, яку отримаємо з рівняння 

(8) метод колокації. 
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де   kpkk Nke ,1,,   − точки колокації. 

Коефіцієнти отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь (9) мають сингулярну особливість на краях 
розімкнутих поверхонь, а ядро – слабку особливість при суміщенні точки спостереження з точкою інтегрування. 
Якщо поверхні замкнуті, то отримані коефіцієнти мають тільки слабку особливість. 

Особливості на краю розімкнутих поверхонь виділяються заміною змінних [2]. Слабка особливість в ядрі 
виділяється за методикою ослаблення особливостей Канторовича, тобто, від підінтегральної функції віднімається та 
додається функція, яка поводить себе в особливій точці як підінтегральна функція, а інтеграл від неї знаходиться 
аналітично. 

В даному випадку алгоритм аналітичного виділення слабкої особливості в коефіцієнтах матриці такий. Якщо 

  mkk e , , то до підінтегральної функції віднімаємо та додаємо таку функцію: 
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де  kkH  ,,,  результат розкладу в ряд Тейлора функцій       ,,,,, mmm zyx  в 

  ,,,pmG  в околі точки  kk  , з точністю не вище першого степеня. 

Реалізація запропонованої методики чисельного розв'язування інтегральних рівнянь здійснювалась в 
прикладній системі Matlab. Був отриманий чисельний розв'язок крайової задачі Діріхле для рівняння Лапласа для 

плоского кругового циліндра, точний розв'язок якої в циліндричній системі координат  ,,zr  задається такою 

формулою:  

 
     2

1
222

1
22

0 22
arcsin,

zrRzrR

RRU
zrU






,      (10) 

де 0U ─ значення потенціалу на граничній поверхні; R ─ радіус кругового циліндра. 

У наведеній нижче таблиці приведені аналітичний розв'язок модельної задачі aU ( 0U =1; R=1) та 1U , 2U , 

3U відповідно чисельні значення потенціалу електростатичного поля, отримані при використанні 3, 6 та 9 кубічних 

ізопараметричних граничних елементів для апроксимації кругового циліндра та невідомої густини. Як видно з 
таблиці точність чисельного розв'язку із збільшенням кількості граничних елементів поліпшується. 

z 
aU  1U  2U  3U  

0
,1 

0,936549 0,945018 0,935018 0,935703 

0
,2 

0,874334 0,881644 0,871644 0,872935 

0
,3 

0,814453 0,817329 0,812795 0,813174 

0
,4 

0,757762 0,751934 0,754941 0,756112 

0
,5 

0,704833 0,705112 0,704125 0,704629 

0
,6 

0,655958 0,654823 0,655041 0,655865 

0
,7 

0,611199 0,611851 0,611293 0,611135 

0
,8 

0,570446 0,570973 0,570531 0,570495 

0
,9 

0,533475 0,533671 0,533491 0,533479 

1
,0 

0,500000 0,499981 0,500013 0,500002 
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2. Ильин В.П. Чисельные методы решения задач электрофизики. – М.: Наука, 1986. – 395c. 
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математика та інформатика. – 2000. N 2. – С.59-67.  

4. Chapko R., Johansson B.T. On some iterative methods based on boundary integrals for elliptic Cauchy problems in 
semi-infinite domains // Electronic Journal of Boundary Elements.– 2009.– 7.– P. 1-12.  

5. Chapko R., Johansson B.T. An alternating boundary integral based method for a Cauchy problem for the Laplace 
equation in a quadrant // Inverse Problems in Science and Engineering. – 2009. – 17.– P. 871-883.  
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Шарифа Рахимова  
(Фергана, Узбекистан) 

 
О НЕКОТОРЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ СО СМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРИКОМИ 

 

Пусть  - конечная односвязная область, ограниченная характеристиками  

3/22
: ( ) 0

3
AC x y    

3/22
: ( ) 1

3
BC x y   . 

уравнения Трикоми 

0xx yyyU U   (1) 

и отрезком ( . ); 0AB x y y  , 0 1x   оси 0y  . 

 Примем следующие обозначения: 

2/3

0

3
( ) ( )

2 4

õ õ
õ i   , 

2/3

1

1 3(1 )
( )

2 4

x x
x i

  
   

 
 

 

 

1

0

0, ( )

1
( 1)

0, ( )1

1
( ) ( ) ( ) ( ) , 0

( )

( ) ( ), 0

( ), 0
( )

x
l

l

g x

n
l n

g xn

g x g t t g t dt l
l

D x x l

d
D x l

d g x
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1
1

( ),1

1
1 ( 1)

( ),11

1
( ) ( ) ( ) ( ) , 0

( )

( ) ( ), 0

( 1) ( ), 0
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x
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g x

n
n l n

g xn

g t g x t g t dt l
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D x x l

d
D x l

d g x



 



 


  




 

 


 

  



   (3) 

где l – действительное число, а n - целая часть числа l . 

Очевидно 
0( )x  и 

1( )x  – являются аффиксами точек пересечения характеристик уравнения (1) 

выходящих из точки (х,0) с характеристиками AC и BC соответственно, а операторы 0, ( )

l

g xD , ( ),1

l

g xD  

представляют собой операторы интегродифференцирования от функции по другой функции [1].  

Задача 1. Найти функцию ( , )U x y со следующими свойствами: 

1) ( , )U x y 1( ) ( )Ñ Ñ AB    ; 

2) ( , )U x y  регулярное в области  решение уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям  

( ,0) ( )U x x , ( .0)x AB ; (4)  

2 2

5/3 5/3

0 10 1
( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )

x x
x D U x x D U x x      , ( .0)x AB ; (5)  

1 2( ) ( ) ( )x C AB C AB   , 
2( ), ( ), ( ) ( ) ( )x x x AB C AB     ; 

2 3/4 1/6 2 5/6( )(1 ) (1 ) ( ) 0x x x x x     , ( ,0)x AB . (6) 

Отметим, что поставленная задача в случае, когда 1k   исследована[2]. В данной заметки рассмотрим 

случай 2k  . 

Нетрудно убедиться в том, что если решение задачи (1) существует, то его можно представить в виде  
1 5

3/2 6
2

0

(1/ 3) 2
( , ) [ ( ) (2 1)][ (1 )]

(1/ 6) 3
U x y x y t t t dt


     
   

+

1

3/2 1/6

2

0

(5 / 3) 2
[ ( ) (2 1)][ (1 )]

(5 / 6) 3
y x y t t t dt 

   
   (7) 

Из (7) в силу (2),(3) имеем 

2/3 1/6 2/3 5/6

0 0 05/6 1/6

(1/ 3) ( ) 3 (5 / 3) ( )
[ ( )] ( )

(1/ 6) 4 (5 / 6)
x x

x x
U x x D D

x x

 
   

 
 

 (8) 
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2/3

2/3 1/6 5/6

1 1 15/6 1/6

(1/ 3) ( ) 3 (5 / 3) ( )
[ ( )] (1 )

(1/ 6) (1 ) 4 (5 / 6) (1 )
x x

x x
U x x D D

x x

 
    

    
    

. (9) 

Подставляя (8),(9) краевое условие (5), получим 

2 2

5/3 2/3 1/6 2/3 5/3 5/6

0 05/6 1/60 0

(1/ 3) ( ) 3 (5 / 3) ( )
( ) ( )( )

(1/ 6) 4 (5 / 6)
x xx x

x x
x D x D x D D

x x

 
   

 
 

 

2 2

5/3 2/3 1/6 2/3 5/3 5/6

1 15/6 1/61 1

( ) 3 (5 / 3) ( )
( ) (1 ) * ( )( ) ( )

(1 ) 4 (5 / 6) (1 )
x xx x

x x
x D x D x D D x

x x

 
   

   
  

.(10) 

Принимая во внимание (2), (3) и применяя преобразование Меллина [1] 

1

0

( ) { ( ) : } ( ) sf s M f x s f x x dx



     

легко доказать следующей соотношение  

2

5/3 5/6 1/6 1/6 2 5/6

00
( ) 2 ( ) ( )xx

D D x x x x    , (11) 

2

5/3 5/6 1/6 1/6 2 3/4 1/6

11
(1 ) ( ) 2 (1 ) (1 ) ( )xx

D D x x x x x        , (12) 

2

2
5/3 2/3 1/6 5/6 5/6 8/3 30

1 0 33 20

0

5 2
2, ,

2 3
( ) ( ) 2 ( )

11 5 7
, ,

6 3 3

x

xx

y
K x D x D x x y C y dy

x
   

 
 
  
 
 
 

 , (13) 

2

1 2
5/3 2/3 1/6 5/6 5/6 8/3 30

2 1 33 21

5 2
2, ,

1 2 3
( ) (1 ) (1 ) ( ) 2 (1 ) ( )

11 7 71
,

6 3 3

xx

x

y
K x D x D x x x y C y dy

x
   

 
 
     

 
 
 

  .(14) 

В силу (11), (12), (13), (14) из (10) находим 
2/3

2 3/4 1/6 2 5/63 (1/ 6)
[ ( )(1 ) (1 ) ( )( ) ] ( )

4 (5 / 3)
x x x x x x  

 
    

 
 

2 5/6 2 3/4 1/6

1 2

(1/ 3)
( ) (1 ) (1 ) [ ( ) ( ) ( ) ( )] ( )

(5 / 6)
x x x x K x x K x x  


   


 

2 5/6 2 3/4 1/62 ( ) (1 ) (1 ) ( )x x x x    .    (15)  

Нетрудно убедиться в том, что функция ( )x однозначно определяется из соотношения (15) и она дважды 

непрерывно дифференцируема на AB . 
Следовательно, задача 1 разрешима однозначно и безусловно и ее решение дается формулой (7), где 

( )x  определяется из (15). 

Аналогично исследуется.  

Задача 2. Найти функцию ( , )U x y со следующими свойствами:  

1) ( , )U x y 1( ) ( )Ñ Ñ AB    ; 

2) ( , )U x y  регулярное в области   решение уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям  

( .0) ( )U x x  , ( ,0)x AB   

2 2

1/3 2/3 1/3 2/3

0 10 1
( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )

x x
x D x U x x D x U x x       , ( ,0)x AB   
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Шерзодбек Фармонов 
(Фергана, Узбекистан) 

 
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С 

СИЛЬНЫМ ВЫРОЖДЕНИЕМ  
 

Пусть   - конечная односвязная область плоскости xOy , ограниченная отрезком 

  , : 1, 0, 0AB x y x y x y      и дугами 
*BA     , : 1, 0, 0x y x y x y      , 

  * * , : 1, 0, 0A B x y x y x y       ,   * , : 1, 0, 0B A x y x y x y      , а 

  0 , : 0, 0x y x y    , 
1     , : 0, 0x y x y y    , 

  2 , : 0, 0x y x y x     , 
3     , : 0, 0x y x y y   , 

  4 , : 0, 0x y x y x     ,  5 , :x y   0, 0x y y   , 

  6 , : 0, 0x y x y x     . 

В области   рассмотрим уравнение 

 

4

0

5 6

0, ;

0, ,

xx yy x y j

j

xx yy x y

xu yu u u
L u

xu yu u u

 

 




    

 
      

  (1) 

где  0 1 2const   . 

Задача 
1 . Найти функцию    ,u x y C  , обладающую следующими свойствами: 1) в области 

0  есть регулярное решение уравнения (1); 2) в областях j , 1,6j   есть обобщенное решение уравнения (1) 

из класса 
2R [1]; 3) выполняются условия склеивания  

       
0 0

lim , lim ,y y
y y

y u x y sign x y u x y
 

 
   , 0 1x  ;  (2) 

       
0 0

lim , lim ,x x
x x

x u x y sign y x u x y
 

 
   ,  0 1y  ;  (3) 

4) удовлетворяет краевым условиям    , ,u x y x y ,  ,x y AB ; 

     1,0 ,0 , 0 1;u x m u x f x x         (4) 

     20, 0, , 0 1;u y m u y f y y        (5) 

     
2 2

, 1 1 ,u x x u x x p x          
      

,  1 1 4x    , (6)  

где  ,x y ,  1f t ,  2f t ,  p t  - заданные функции, 1m    и  1 4 0p   . 

Отметим, что уравнение (1) в области 0  принадлежит эллиптическому типу, а в областях j , 1,6j   

- гиперболическому типу, причем   ,0 :0 1OA x x   ,   0, :0 1OB y y   , 

  * ,0 : 1 0OA x x     и   * 0, : 1 0OB y y     являются линиями вырождения типа и 

характеристиками уравнения (1), а OA  и OB  - есть линии изменения типа. 

Пусть  ,u x y  - есть решение задачи 1 . Введём обозначения: 

             

             

1 1 1
0 0

2 2 2
0 0

,0 , lim , , lim , ,

0, , lim , , lim , ,

y y
y y

x x
x x

t u t t y u t y t y u t y

t u t t x u x t t x u x t

 

 

  

  

 

 

 

 

   



    


 (7) 

   , ,ju x y u x y ,   , jx y  , 1,6j  . 
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Как известно[1], если  ,ju x y , 1,6j  , есть обобщенные решения уравнения (1) из класса 
2R  в 

областях 
j , 1,6j  , то функции ( )j tt , ( )j tn-

, ( )j tn+
, 1,2j   представимы в виде 

( ) ( ) ( ) ( )
2

0

t

j jt sign t t z T z dz
b

t = -т , 0 1t  , 1,2j  ; (8) 

   1

j jt t t    ,     1

j jt t t    , 0 1t  , 1,2j  ,  (9) 

в итого чего решения  ,ju x y , 1,6j  , переписываются в виде 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
0

1
,

2cos
j j j ju x y T t dt T t t dt

hx
bb

x

s s kn
bp

-- -й щ= + - -к ъл ыт т % , 1,2j  ; (10) 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )2 2 2

0

1
,

2cos
j j j ju x y T t dt T t t dt

hx
bb

x

s s kn
bp

-- +

- - -
й щ= - + - - + -к ъл ыт т % ,  

3,4j  ; (11) 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )4 4 4

0

1
,

2cos
j j j ju x y T t dt T t t dt

hx
bb

x

s s kn
bp

-- -

- - -
й щ= - + - - - -к ъл ыт т % , 

5,6j  , (12) 

Здесь ( )1 2b a= - ,      4 22 cos 1 2 1        ,   t t     , 

2

x yx = - , 

2

x yh й щ= +к ъл ы
, причем          , , 0,1 0,1j j jT t t t C L    ,  z  - гамма-

функция Эйлера. 

В силу условия    ,u x y C   задачи 
1 , справедливы равенства 

( ) ( )1 4
0 0

lim , lim ,
y x y x

u x y u x y
® - + ® - -

= ,   0 1 4x  ; (13) 

( ) ( )2 3
0 0

lim , lim ,
x y x y

u x y u x y
® - + ® - -

= ,  0 1 4y  ; (14) 

( ) ( )5 6
0 0

lim , lim ,
y x y x

u x y u x y
® + ® -

= ,  ( )1 4 0x- Ј Ј .  (15) 

Подставляя функции  ,ju x y , 1,6j  , определяемые формулами (10), (11) и (12), в равенства (13), 

(14) и (15), после некоторых преобразований, получим 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2T t T t t tk n n- +й щ= - + + -к ъл ы
% % ,  0 1t< < ;  (16) 

( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 1T t T t t tk n n- +й щ= - + + -к ъл ы
% % ,  0 1t< < ;  (17) 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2T t T t t tk n n- -й щ- - - = - - -к ъл ы
% % , 0 1t< < .  (18) 

С помощью формул (12) находим  
2

5 , 1u x x   
  

, ( )
2

6 1 ,u x x
й щ
- - -к ъ
к ъл ы

 и подставляем в 

условие (6). Затем, используя равенство (18), после некоторых преобразований, получим 

( ) ( ) ( )1 2T t T t t- - - = F , ( ) ( ) ( )1

1 2t t tn n k- - -- - - = F% % ,  0 1t< < , (19) 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
21

04 1 1 1 1 1 4tt t D t p t
b bb

- - й щй щй щ ўF = G - - - Ч - -к ък ъл ы л ы к ъл ы
. 

Далее, вычитая почленно равенства (16), (17) и учитывая условия склеивания (2), (3), с учётом равенств 
(19), находим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 2T t T t t t tk n n+ +й щ- = - - Fк ъл ы
% % , 0 1t< < .  (20) 
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 Затем, применяя оператор ( )
2

0

t

t z dz
b

-т
 к равенству (20) и первое из равенств (19), имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

1 2 2 1

0 0

2

t t

t t t z z z dz t z z dz
b b

t t k n n+ +й щ- = - - - - Fк ъл ыт т% % ,0 1t< < ; (21) 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1 2

0

t

t t t z z dz
b

t t- - - = - Fт , 0 1t< < .  (22) 

 После этого, учитывая условия (4) и (5), из равенства (22) получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

1 2 1 2

0

t

t t f t f t m t z z dz
b

t t+ = + + - Fт , 0 1t< < . (23) 

Этим поставленная задача эквивалентно сведена к следующей задаче 
1B%  в области 

0 : найти 

регулярное в области 
0  решение ( ) ( )0,u x y CО W  уравнения (1), удовлетворяющее условиям 

 0,0 0u  ,    , ,u x y x y ,  ,x y AB  и равенствам (21) и (23). 

Теорема 1. Задача 
1 1
     не имеет более одного решения.  

 Эта теорема доказывается с помощью следующих лемм. 

Лемма 1. Пусть    0,u x y C   есть регулярное в области 
0  решение уравнения (1), 

обращающееся в нуль на AB  и 

       
1

0
lim , , , 0x y

l

xy u x y xu x y dy yu x y dx










    ,   0,x y  ,    

где :l x y   , 0  . Тогда имеет место равенство 

           
0

1 1
1 2 2 1 1

1 1 2 2

0 0

x yxy xu yu dxdy x x x dx y y y dy
     
    



     . 

Лемма 2. Пусть  ,u x y  есть решение задачи 
1 1
     при 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, 0x y f t f t p tj є є є є . Тогда справедливо неравенство 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1 1

1 1 2 2

0 0

0x x x dx y y y dya at n t n- + - ++ Јт т . 

Справедлива и следующая  
Теорема 2. Пусть заданные функции удовлетворяют следующим условиям: 

     1, 1x y x x x


     ,    1 0,1x C  , 1   ;      2 1 ,j jf t t f t     

 0jf   ,      2,
1,0jf t C


  , 0  , 1,2j  ;        

1 21 4 1 ,p t t t p t
 

    

   1 4 ,1 ,p t C    1 2 4 ,   2 4,  1,2j   где 

       
1

1 12 2

1

0

4 2 2 1t t t dt
      

  

           .  

Тогда задача 1  имеет единственное решение. 

 С целью доказательства этой теоремы решение задачи 1 1
     в области 0  ищем по формуле 

     0, , ,u x y u x y x y  ,   0,x y  ,   (24) 

которая дает решение задачи N  для уравнения (1) с краевыми условиями    1
0

lim ,y
y

y u x y x  


 , 

 0,1x ;    2
0

lim ,x
x

x u x y y  


 ,  0,1y  и  0, 0 0u    , здесь 
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2

0 , 0, 0 1u x y x y



     

 
 и  ,x y  - решение задачи NE [3]. Из формулы (24) при 

0y   и 0x  следуют соотношения между  j t  и  j t 
, 1,2j   на OA  и OB [1]: 

           
1

2 2 2 2

4

0

1 1 1j j jt t z t zt t z z dz
     

              
   

        
1

2 2 2 2

4

0

1 1 1 kz t zt t z z dz
    

           
  , , 1,2j k  , j k ,(25) 

где 0 1t  ,    
12 1 2

4 4 2   
      ,  j t  - известная функция.  

 Исключая из соотношений (21), (23) и (25) функции  j t , 1,2j  , получим следующие сингулярные 

интегральные уравнения  

 
 

   
1

0

j j

j j j j j

b
a s P s M s

s

 
 

 
      , 0 1s  , 1,2j  , (26) 

здесь  1 sina  ,  2 1 sina   ,  1 cosb  ,  2 cosb   , 

       1 2

1 1 2s t g t t t         ,        2

2 1 2s t g t t t        , 

     4 21 1g t t t   ,  
 1 2

1 2 21 1t s s


   ,  jP t - известная функция, 1,2j   

           
1 2 2

1 2

1 1 1 22 2

0

1
1 2 cos

1

j z
M s g t z z z dz

t z


    


   

         , 

           
1 1 2

1 2

2 2 1 22 2

0

1 2 cos
1

j z z
M s g t z z z dz

t z


    


   

        . 

 Пользуясь условиями теоремы 2, можно показать, что      0,
0,1jP t C


 , 0  . Учитывая это и 

регуляризируя методом Карлемана-Векуа[4] уравнения (26), получим интегральные уравнения Фредгольма второго 
рода, безусловная и однозначная разрешимость которых (в силу эквивалентности) следует из единственности 

решения задачи 
1 1
    . 

 Зная функции  1 s  и  2 s , находим        1 2 1

1 2 1t t t g t s        и 

       2 1

1 2 2t t t g t s      . Отсюда, однозначно находим функции  1 t 
 и  2 t 

, а затем, из 

равенств (25) – функции  1 t  и  2 t . После этого решение задачи 1  в области 
0  определяется 

формулой (24), а решение задачи 
1  - в областях j , 0,6j   с учётом (8) – формулами (24), (10), (11) и (12) 

соответственно.  
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ І ЗАКОНИ РУХУ 

 
При дослідженні різноманітних явищ природи в техніці та на виробництві виникає потреба вивчати рух того 

чи іншого тіла або системи тіл. Сучасна наука успішно розраховує найскладніші рухи планет, ракет та штучних 
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супутників, керує процесами, що відбуваються в ядерних реакціях. Диференціальні рівняння як невід’ємна частина 
математичного апарата застосовуються при розв’язанні цих і багатьох інших складних задач. 

Найпростішим законом руху є закон рівномірного прямолінійного руху тіла. Він виражається формулою 

 ( )       , де   – стала величина – швидкість рівномірного руху,   - початковий шлях, тобто шлях, який тіло 

подолало до моменту часу  =0. Аналітично цей закон виражається за допомогою лінійної функції відносно  . Легко 

переконатися, що навпаки: якщо у нас є лінійна залежність вигляду  ( )      , де     –сталі величини, то ця 

залежність виражає деякий закон рівномірного руху. Справді, розглянемо проміжок часу від моменту   до моменту 
     і визначимо шлях   , який тіло подолало за проміжок часу   . Зрозуміло, що     (    )   ( )     , тобто 

шлях   , який тіло подолало за час   , пропорційний цьому проміжку часу, причому стала величина   – коефіцієнт 

пропорційності,   
  

  
 – швидкість рівномірного руху. 

Рівномірний рух тіла характеризується тим, що його закон виражається лінійною функцією. Рух тіла 
вважається повністю заданим, якщо відоме рівняння руху    ( ), з якого для довільного моменту часу   
визначається положення тіла. Отже, закон рівномірного руху виражається рівнянням першого степеня. 

Але переважна більшість рухів, які бувають у природі і техніці, не є рівномірними. В усіх таких випадках 
закони руху виражаються за допомогою більш складних співвідношень, ніж рівняння першого степеня.  

Нехай у загальному випадку відоме рівняння прямолінійного руху тіла    ( ). За час    відрахований від 

початкового моменту, тіло подолало шлях  ( ), відрахований від початкового положення. За час    (від моменту   до 

моменту     ) тіло подолало шлях     (    )   ( ). Величина 
  

  
 називається середньою швидкістю за 

проміжок часу   . 
Швидкістю руху в момент часу   називають межу середньої швидкості за проміжок часу   , коли величина    

цього проміжку прямує до нуля, тобто  ( )         
  

  
. Отже, похідна шляху  ( )за часом   дорівнює швидкості 

 ( )     момент часу  :  ( )  
  

  
. 

Якщо  ( )  - швидкість руху тіла в момент часу  , а  (    )- швидкість руху в момент     , то відношення 
  

  
 називають середнім прискоренням за проміжок часу   . Аналогічно до попередніх міркувань маємо, що похідна 

швидкості  ( ) за часом дорівнює прискоренню  ( ) в момент часу  :  ( )  
  

  
. Використовуючи поняття другої 

похідної, маємо  ( )  
   

   
. 

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. Нехай   – маса деякого тіла, що довільним чином рухається у просторі,  ⃗- 

сила, яка діє на нього, а  ⃗ – прискорення його центра ваги. Величини  ⃗ і  ⃗ характеризують силу та прискорення як за 
їхніми величинами, так і за напрямом дії. За другим законом Ньютона  

  ⃗   ⃗.       (1) 

Інакше кажучи, центр ваги тіла рухається як матеріальна точка, в якій зосереджено всю масу тіла  до якої 

прикладено силу  ⃗. 
Позначимо прямокутні декартові координати рухомої матеріальної точки через      і нехай          – 

проекції сили  ⃗, яка діє на неї, на відповідні осі координат. Вектор  ⃗ має на осі координат проекції 
   

   
, 
   

   
,тому 

векторне рівняння (1), що визначає прискорення  ⃗ центра ваги тіла, можна замінити на три скалярних рівняння 

 
   

   
=  ,   

   

   
=  ,    

   

   
=  .     (2) 

Якщо  проекції швидкості  ⃗ рухомої матеріальної точки на відповідні осі позначити через         , то 

маємо систему рівнянь 

 
   

  
      

   

  
      

   

  
    .    (3) 

Якщо тіло рухається в площині    , то будемо мати лише перших два рівняння 

 
   

  
      

   

  
   .      (4) 

Якщо тіло рухається прямолінійно вздовж осі    , то будемо мати рівняння  
   

  
   .  (5) 

ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ ТІЛ. Нехай тіло маси   падає без початкової швидкості в порожнечі, де відсутня сила 

опору повітря. За цих умов на тіло буде діяти лише його власна вага       – сила тяжіння, де   – 
прискорення вільного падіння (       м/с

2
). 

Якщо вісь    спрямувати вздовж напряму дії сили  ⃗⃗, то з формули (5) маємо  
  

  
    або       . 

Інтегруючи, отримаємо загальний розв’язок диференціального рівняння, що характеризує вільне падіння тіла:  
      , де                      (6) 

На початку падіння, коли    , початкова швидкість     . Враховуючи це, маємо    , а, отже,     . 
Якщо відома швидкість вільного падіння тіла, то отримаємо диференціальне рівняння для визначення 

шляху    ( ), який тіло проходить за час  : . Інтегруючи це рівняння, отримаємо 

  
   

 
   ,    – довільна стала     (7) 

Цю сталу легко знайти, враховуючи, що на початку руху, коли    , шлях    . Тому ми отримаємо   =0, 

звідки   
   

 
. Ця формула дає відомий закон вільного падіння без початкової швидкості. 

При наявності початкової швидкості    змінюються початкові умови. Коли            , то для довільного 
моменту часу швидкість визначається формулою  

               (8) 

При наявності початкової швидкості    закон вільного падіння буде мати вигляд  

  
   

 
            (9) 

ПАДІННЯ ТІЛ ПРИ НАЯВНОСТІ ОПОРУ СЕРЕДОВИЩА.  

Нехай тіло маси   падає без початкової швидкості з деякої висоти, причому на нього діють сила тяжіння і 
сила опору повітря, пропорціональна швидкості з деяким коефіцієнтом пропорційності  . 
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Якщо вісь    спрямувати вздовж напряму дії сили тяжіння  ⃗⃗, то з формули (5) маємо  
  

  
   -   , оскільки 

сила  ⃗ складається з двох сил: сили тяжіння, що напрямлена вниз, і сили опору повітря -   , що напрямлена вгору. 
Відокремлюючи змінні, будемо отримаємо рівняння 

   
  

  
 

 
 
 , 

з якого після інтегрування будемо мати розв’язок 

   
 

 
  (  

 

 
 )   , де   – довільна стала, яку легко знайти, враховуючи, що на початку руху, коли    , 

швидкість    . Матимемо 

  
 

 
   , звідки    

 

 
  (  

 

 
 )  

 

 
   . 

Пропотеціюємо отриманий вираз. 

  
 

 
     

 

 
 
, звідки швидкість  

  
  

 
(    

 

 
 ). 

Враховуючи, що   
  

  
, отримаємо для визначення закону руху тіла    ( ) диференціальне рівняння 

  

  
 

  

 
 

  

 
  

 

 
 
. 

Інтегруючи, маємо: 

  
  

 
  

   

  
  

 

 
    , де    – довільна стала, яку знову легко знайти, зауваживши, що що на початку руху, 

коли    , шлях    . Тому ми отримаємо   = 
   

  
. Тому остаточно закон руху тіла при наявності опору 

середовища має вигляд  

  
   

  
(  

 

 
   )  

  

 
 .  

РУХ СНАРЯДА ПРИ ВІДСУТНОСТІ ОПОРУ СЕРЕДОВИЩА. 
Нехай снаряд з деякою початковою швидкістю   ⃗⃗⃗⃗⃗ випускається під кутом α до горизонту. Нехтуючи опором 

повітря, будемо вважати, що рух снаряда відбувається в площині    . За початок координат візьмемо точку   – 

початок руху снаряда. На снаряд при русі діє лише сила власної ваги  ⃗, рівна за величиною            
                              

Проекція цієї сили на вісь                                     дорівнює    . Таким чином, 

 
   

  
     

   

  
      або 

   

  
    

   

  
          (10) 

На початку руху, коли    , проекція швидкості   ⃗⃗⃗⃗⃗ на вісь    дорівнює       , а на вісь    -       . 
Проінтегрувавши рівняння (10), маємо 

               , де          довільні сталі, які легко знайти з початкових умов.    =       ,          . 

   
   

  
            

   

  
           . 

Після інтегрування отримаємо  

              ,    
   

 
            , де         - довільні сталі. 

На початку руху, що на початку руху, коли    ,          , тому            . Тому остаточно закон руху 
снаряда буде  

           ,    
   

 
         . 

Якщо з цих рівнянь виключити змінну  , то знайдемо рівняння траекторії руху снаряда 

       
   

   
      

. 

Рух снаряда буде відбуватися відповідно до знайденого рівняння по параболі. 
Якщо необхідно знати, як далеко впаде снаряд, якщо гармата розташована під кутом α до горизонту, тобто 

обчислити дальність польоту, приймемо    . 

     
   

   
      

  . Звідси         
  
 

 
     . 

Точка    – початкова точка траєкторії. Тому дальність польоту снаряда  

   
  
 

 
     . 

Встановимо, під яким кутом до горизонту треба розташувати гармату, щоб дальність польоту була 

найбільшою. Найбільше значення         при   
 

 
. Найбільша дальність польоту      

  
 

 
 буде при стрільбі з 

гармати під кутом     до горизонту. На практиці доводиться враховувати опір повітря, метеорологічні умови тощо. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

N.U.Saibekova 
(Kazakhstan, Almaty) 

 
THE BOLOGNA PROCESS IN THE HIGHER SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
The main direction of an article is the Bologna process in higher schools of the Republic of Kazakhstan. The main 

considerable question is the development of higher education system in Kazakhstan and implementation of Bologna 
process at higher schools.  

Education is the most important element of human capital development for every country in the world. A citizen that 
receives the required training can develop knowledge and analytical skills, move the national economy forward, form the 
basis of civil society, educate the next generation, lead an effective government and make important decisions influencing 
the life of the entire society. Being the most important factor of human development, education has a highly significant and 
probably essential influence on the achievement of a whole set of social, economic, political and humanitarian goals. These 
include achieving a level and quality of life adequate to modern civilization, eliminating poverty, ensuring an efficient 
workforce, reducing social disparities, eliminating gender and racial inequality, reducing criminality, combating the spread of 
HIV/AIDS, preventing political and ethnic conflicts, promoting sustainable development, strengthening civil sum, education 
can create the conditions needed for the complete realization of an individual's capacity. Changes in the approach to 
education clearly reflect the trends of modern social development. The traditional understanding of education as the 
organized process of systematically transferring and acquiring knowledge, abilities, skills, characteristics and moral values 
has changed. Education now is regarded as the development and self-development of an individual in mastering the 
collective social experience of humanity. Such development is expressed in knowledge, abilities, creative activities and 
emotional and value-based attitudes towards the world. As such, it is a pre-condition for the actions of the individual and 
society to develop and protect its own material and spiritual culture. Education as a social phenomenon and process, as a 
social system and, finally, as a social institution is connected to practically all changes taking place in society. This is even 
more so with regard to education in societies undergoing profound qualitative transformations, as is the case in Kazakhstani 
society today. The transitional nature of the processes taking place in the country dominant place of market relations cannot 
fail to influence the social institution of education as a whole and its subparts in particular. Thus, while considering the 
impact of education on the development of human capital, one should take into account its relation with the individual and 
society as a whole. So, what is higher education? Higher, post-secondary, tertiary, or third level education refers to the 
stage of learning that occurs at universities, academies, colleges, seminaries, and institutes of technology. Higher education 
also includes certain collegiate-level institutions, such as vocational schools, trade schools, and career colleges, that award 
academic degrees or professional certifications. In recent years, the Government of Kazakhstan has been showing a 
particular concern for education. The top leadership of the country is perfectly aware of the fact that in the age of the global, 
scientific and technological revolution and knowledge form the most important element of the strategy of social 
development. It is impossible to build an independent competitive economy (which is the objective of Kazakhstan) without 
having trained people in the country. The intellectual potential capable of tackling this task on the basis of modern high 
technologies. The basic features of the education reform in the Republic of Kazakhstan can be presented in the following 
ways: 

The structure of educational facilities is being transformed under consideration of the condition and needs of a 
market economy. 

New educational structures are going to be setup. 
The approach to the transformation of diverse stages of education is differentiated to a considerable extent, much 

more attention being paid to the reformation of its higher stages. 
The economic base of education is changing. 
International student exchange is being actively supported by the Government of Kazakhstan. 
So, the Bologna Process takes place as the new educational structure in Kazakhstan. What is the purpose of 

Bologna Process? The purpose of the Bologna Process (or Bologna Accords) is the creation of the European Higher 
Education Area by making academic degree standards and quality assurance standards more comparable and compatible 
throughout Europe, in particular under the Lisbon Recognition Convention. It is named after the place it was proposed, the 
University of Bologna, with the signing in 1999 of the Bologna declaration by Education Ministers from 29 European 
countries. It was opened up to other countries signatory to the European Cultural Convention of the Council of Europe; 
further governmental meetings have been held in Prague (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London (2007), and Leuven 
(2009). Before the signing of the Bologna declaration, the Magna Charta Universitatum had been issued at a meeting of 
university rectors celebrating the 900th anniversary of the University of Bologna - and thus of European universities - in 
1988. One year before the Bologna declaration, education ministers Claude Allegre (France), Jьrgen Rьttgers (Germany), 
Luigi Berlinguer (Italy) and Baroness Blackstone (UK) signed the Sorbonne declaration [1] in Paris 1998, committing 
themselves to "harmonising the architecture of the European Higher Education system". It is a common misconception that 
the Bologna Process is an EU initiative. The Bologna Process currently has 47 participating countries [2], whereas there are 
only 27 Member States of the EU [3]. While the European Commission is an important contributor to the Bologna Process, 
the Lisbon Recognition Convention was actually prepared by the Council of Europe and members of the Europe Region of 
UNESCO [4]. Kazakhstan was the first Central Asian state that signed the Bologna Declaration and a full-fledged member 
of the European Higher Education Area. The ideas of the Bologna Process helped to form the basis of the State Education 
Development Program of Kazakhstan for 2011-2020. Kazakhstan joined the European Higher Education Area (the Bologna 
Process) in March 2011. Currently, 60 universities of Kazakhstan signed the Great Charter. The Great Charter was adopted 
in 1988 in Bologna. By signing this document the universities commit to development of autonomy of universities, 
democratic principles of management, academic freedom of students, freedom of scientific research, etc. The State 
Program on development of education for 2020 provides for fulfillment of obligatory and recommended parameters of the 
Bologna Process. The State Program provides for establishment of the Bologna Process Center and the Center of 
Academic Mobility. Besides, the developed in April 2011 new rules of organization of education process on credit 
technology provides for scale of evaluation of credit technology in Kazakhstan and the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) and mutual excepting of education programs, organization of academic mobility within 
Kazakhstan's model of excepting credits on the ECTS basis, using of the European system of transfer and accumulation of 
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credits in education process and module building of education programs. Thus, the legal framework for development of 
academic mobility has been created. It is one of the effective ways to increase the quality of training personnel. The first 
steps in development of academic mobility have already been made. In 2011 the state for the first time supported the study 
in foreign higher education institution for one academic period in the best universities of Europe, South East Asia and the 
CIS. Besides, the mechanism of internal academic mobility was developed. The principle of this mechanism is 'regional 
higher education institution - national university' and it means that the students from the regional higher education 
institutions will be able to study in the leading higher education institutions of the country. The system of higher education 
underwent restructuring. Before in the system of higher education has candidate of pedagogical sciences, candidate of 
philosophical sciences, etc. But, after restructuring the defence had been stopped. And, the three level model of education 
was introduced: Bachelor's program, Master's program and doctorate. New principles of financing of higher education were 
introduced. 38 universities of the country perform two diploma education, 131 universities conduct the education process 
accordingly with credit technology and 42 higher education universities conduct distant teaching. The program on 
development of education for 2020 provides for the measures that will promote autonomy of the national research 
universities since 2015, national higher education institutes - since 2016 and since 2018 all the rest higher education 
institutions of the country. The fulfillment of the parameters of the Bologna Process in the education system of Kazakhstan 
will allow to provide quality services at the level of world standards in view of integration into the European Higher Education 
Area. So, I would like to say about the Union of European universities at our university, so called KazNPU named after Abai. 
The first Kazakh higher education institution was established in September 1, 1928 and was named Kazakh State 
University. Abai Kazakh National Pedagogical University is one of the major higher educational institutions of Kazakhstan. A 
system of lifelong education has been developed and is almost introduced in the university. Today KazNPU named after 
Abai and its subdivisions include 10 faculties. The training of specialists is handled in 60 chairs in 54 specialities. Students 
study in full-time, part-time, distance learning, evening departments of the university. Moreover, there are pre-university 
departments (1,5 thousand students). Our university joined union of European universities (Magna Charta Universitatum). 
Joining Magna Charta means the participant of the agreement complies with all international standards in the field of 
education and science, and is one of the most prospective educational and scientific centers of the world.  

To sum up, I would like to say that the Bologna process at the higher schools in our country and the international 
relations with other foreign higher schools have been developing and academic mobility of students and teachers at higher 
schools in our country has been increased. At present more than 50,000 foreign students from 43 countries of the world 
studying at different Universities of Kazakhstan. Kazakhstan Universities has articulation agreements with Ukrainian, 
German, Japanese, French and U.S.A Universities. Students can get their credit transfer & post graduation programmes 
afterwards. In today's transition to innovation and knowledge-based economic system is necessary to develop the quality of 
education. Today there is a steady trend of integration of Kazakhstan education in the world educational space, thereby 
increasing the level of educational services in higher education in Kazakhstan. 
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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У процесі підготовки підростаючого покоління до життя навчання і виховання становлять нерозривну єдність. 
Однак, як і дидактика, теорія виховання має свої характерні риси, зміст і методику. 

Завдання виховання в навчальному закладі реалізуються як у процесі навчання, праці, так і в 
цілеспрямованому впливі на вихованців у позаурочний час. Процес виховання — система виховних заходів, 
спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. 

У ньому органічно поєднані змістовий (сукупність виховних цілей) і процесуальний (процес педагогічної 
взаємодії учителя та учня) аспекти. Положення класика української психології І.С.Костюка про те, що "виховання за 
своєю суттю - це керівництво індивідуальним становленням людської особистості... . Виховувати - це проектувати 
поступове становлення якостей майбутньої особистості і керувати здійсненням накреслених проектів". Щоб 
усвідомити суть процесу виховання, треба розуміти його не як випадковий набір "педагогічних дій", а як певну 
систему. 

Виховна система - це цілісний соціальний організм навчального закладу. Концепцією системного підходу до 
виховання А.С.Макаренко характерезує так: "Справжня суть виховної роботи... полягає зовсім не у ваших розмовах 
з дитиною, не безпосередньому вашому впливові на дитину, а...в організації життя дитини". 

Виховання є цілеспрямованим процесом. Наявність конкретної мети надає йому систематичності й 

послідовності, не допускає випадковості, епізодичності й хаотичності виховних заходів. Виховання формує 
внутрішній світ молодої людини, проникнути в який дуже важко. Тому воно вимагає таких методик, які давали б 
змогу не тільки виявляти погляди, переконання і почуття вихованців, а й збагачувати їх духовність, за потреби 
коригувати якості психіки. Процесу виховання властиве і розмаїття завдань та напрямів, їх кількість невпинно 
зростає, що зумовлено динамічністю суспільно-економічного життя. Тому для процесу виховання характерна також 
неперервність. «Я продовжую ще вчитися, - писав К.А. Гельвецій, - моє виховання ще не завершено. Коли ж 
воно закінчиться? Коли я не буду більше здатним до нього: після моєї смерті. Все моє життя і є, власне, тривалим 
вихованням»

 
[1, с. 55]. 

Зміст і методика процесу виховання залежать від об'єктивних та суб'єктивних чинників і рушійних сил. 
До об'єктивних чинників належать суспільно-політичні, економічні процеси, що відбуваються в соціумі, 

події культурного життя, вплив природного середовища тощо. У сучасній Україні — це особливості розбудови держави 
загалом та системи освіти і виховання зокрема; утвердження в економіці ринкових засад; розвиток соціальної 
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сфери; відродження національних традицій, звичаїв, обрядів, народної педагогіки; розширення меж спілкування з 
іноземними громадянами. 

Суб'єктивні чинники - соціально-педагогічна діяльність сім'ї та громадських організацій; навчально-виховна 
робота працівників закладів освіти; вплив засобів масової інформації; заходи культурних, позашкільних 
установ, молодіжних об'єднань та діяльність церкви. 

Ефективність процесу виховання залежить від того, наскільки збігаються впливи організованої виховної 
діяльності та об'єктивних умов. Перебудова навчально-виховного процесу на демократичних засадах передбачає 
не тільки створення умов для співпраці педагогів і учнів (студентів), а й залучення до неї інших виховних 
інституцій. 

Рушійними силами процесу виховання є сукупність внутрішніх і зовнішніх суперечностей, вирішення яких 
сприяє просуванню до нових цілей.  

До внутрішніх суперечностей належать: 
- суперечність між соціальне значущими завданнями, які потрібно виконати вихованцю, і факторами, що 

заважають його зусиллям; 
- суперечність між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями вихованця (вимагає такої 

побудови виховного процесу, щоб зміст і форми його реалізації не викликали спротиву в молодої людини). 
Зовнішні суперечності виявляються у невідповідності між; 
- виховними впливами сім'ї і закладу освіти (порушення єдності цих впливів негативно позначається на 

формуванні особистості вихованця); 
- організованим виховним процесом закладу освіти і стихійним впливом на вихованців навколишнього 

середовища (вимагає подолання негативного впливу девіантних підліткових груп, низькоякісних телепередач 
тощо); 

 
- різними вимогами вихователів (внаслідок цього у вихованців формується ситуативна поведінка, 

безпринципність); 
- деякими вихованцями, які мають досвід негативної поведінки, і педагогами, однокласниками 

(однокурсниками), батьками. 
Попри те що зовнішні суперечності не є універсальними, обов'язковими для всіх ситуацій, 

применшувати їх дезорганізуючий вплив не варто. Тому завжди  важливо передбачати їх, вживати 
превентивних заходів, а за необхідності і протидіяти їм.[3, с.16] 

Процес виховання передбачає певну послідовність етапів, знання особливостей яких дає вихователю змогу 
спланувати виховну роботу, передбачивши її зміст і методику проведення.  

Таких етапів виокремлюють чотири: 
1.Визначення сукупності рис і якостей особистості, які слід сформувати у вихованця (ідеал). Коли йдеться 

про виховання колективу класу (групи), то мають на увазі досягнення таких результатів, які б відповідали еталону, 
виробленому на основі мети виховання, поставленої суспільством перед закладом освіти. 

2. Вивчення індивідуальних особливостей вихованця або колективу, його позитивних рис, недоліків у 
характері й поведінці, визначення рис, які ще не сформовано або перебувають у зародку. Знання особистості 
вихованця (колективу),порівняння її з ідеалом дає змогу спрогнозувати її розвиток. Зважаючи на це, планують 
виховну роботу, ознайомлюють вихованця (колектив) із запланованим і домагаються прийняття пропонованого 
взірця для наслідування. 

3. Реалізація програми виховання шляхом залучення вихованців до різних видів діяльності, участь у 
яких сприяє формуванню досвіду поведінки відповідно до ідеалу. 

4. Самостійна робота учня (студента) над собою. Початок такої роботи свідчить про досягнення мети 
цього етапу. 

Всі етапи процесу виховання потребують умілого педагогічного управління. Воно передбачає передусім 
визначення змісту виховної роботи згідно з вимогами суспільства до рівня вихованості молодого покоління. 
Реалізація змісту виховання можлива за умови, що форми, методи й прийоми виховної роботи імпонуватимуть тим, 
на кого вона спрямована. З цією метою використовують виховні можливості сім'ї, громадськості, культурно-освітніх 
установ, засобів масової інформації. Не менш важлива й відповідна організація колективного та індивідуального 
життя й діяльності вихованців, створення умов для збагачення їх досвіду. Велику роль відіграють гармонійні 
демократичні стосунки між вихованцями й вихователями.[2, с.32]  

Невід'ємними аспектами виховання є й постійне вивчення його результатів,  наявного рівня вихованості 
молодих людей і колективу, виховних можливостей педагогічного колективу та громадськості й коригування 
змісту і методики виховного процесу з метою її удосконалення. 

Управління виховним процесом слід спрямовувати на розвиток самостійності, ініціативи вихованців. Цього 
досягають за умови, що педагоги націлюють їх на самостійний пошук цікавих видів діяльності і створення для них 
сприятливих умов. Вихователь має залишатися мудрим старшим другом і наставником молодої людини, але 
на умовах співпраці з нею, яка передбачає, що його виховний вплив доповнюватиметься її роботою над собою - 
самовихованням. Виховання і самовиховання є двома взаємопов'язаними аспектами процесу формування 
особистості. 

Самовиховання — свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в себе позитивних рис і подолання 
негативних.[4, с.18] 

Примітивна потреба в самовихованні виявляється в дошкільному та молодшому шкільному віці, 
усвідомлювана - в підлітковому, що є наслідком певного рівня свідомості. Результативність самовиховання 
засвідчують реальна поведінка і вчинки людини. 

Перевиховання здійснюється в загальному процесі навчально-виховної роботи закладу освіти. Педагог має 
використати при цьому всі можливі важелі впливу: залучити колектив, батьків, громадськість. Можна 
використовувати і загально педагогічні методи виховання, враховуючи специфіку таких людей, їхнє ставлення до 
виховних впливів і до власного виправлення. 

При цьому слід враховувати такі чинники: 
- переорієнтація помилкових поглядів і переконань вихованця залежить від рівня розвитку 

свідомості: якщо людина не може зрозуміти сутності суджень педагога, її важко переконати; 
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- знання педагогом помилкових поглядів і переконань вихованця дає змогу добре аргументувати свої 
докази; 

- переконуючи вихованця, треба домагатися, щоб він не лише зрозумів педагога, а й погодився з ним; 
- швидкість зміни помилкових поглядів і переконань визначає їх стійкість, тому життя і діяльність 

вихованця слід організувати так, щоб помилкова орієнтація не зміцнювалась, а зникала; 
- пропонуючи вихованцю нову програму життя і діяльності, слід розкрити і шляхи її досягнення, 

стимулювати і зміцнювати інтерес до неї; 
- у процесі переконування важливо впливати не тільки на розум вихованця, а й на його емоційну сферу; 
- переконуючи вихованця, треба враховувати його настрій, настрій колективу, не пропускати тих 

психологічних моментів, коли він відвертий, схильний сприймати настанови педагога; 
- успіх переконування залежить від упевненості у власній правоті педагога, від віри в корисність своєї праці, 

витримки, такту, вміння слухати аргументи, аналізувати їх, знаходити правильні рішення. 
Процеси і результати виховання, самовиховання і перевиховання тісно пов'язані між собою і часто 

переплітаються. 
Результати виховної роботи визначаються вихованістю кожного індивіда зокрема і колективу загалом. 

Вихованість - показник ефективності та якості навчально-виховного процесу. Залежно від рівня вихованості учнів 
(студентів) педагогу доцільно їх умовно поділити на кілька груп. 

Дуже низький рівень вихованості характеризується негативним досвідом поведінки вихованців, яка з 
труднощами виправляється під педагогічним впливом. Самоорганізації і саморегуляції немає. 

Низький рівень вихованості — слабко виявляється позитивний, ще нестійкий досвід поведінки, трапляються 
зриви. Поведінку здебільшого регулюють вимоги старших (керівництва) та інші зовнішні стимули. Самоорганізація і 
саморегуляція інтуїтивні. Середньому рівню вихованості властива стійка позитивна поведінка, наявність регуляції й 
саморегуляції, організації й самоорганізації. Активної позиції щодо  діяльності і поведінки однокласників 
(одногрупників) ще немає. 

Свідченням високого рівня вихованості є наявний стійкий позитивний досвід поведінки, активна позиція, 
саморегуляція, прагнення організовувати та регулювати діяльність, поведінку інших людей. Підсумовуючи 
вищесказане ми можемо визначити критерії вихованості студента.  

Рівень вихованості можна оцінити за ставленням до навколишньої дійсності; у ставленні до суспільства. 
Слід зважати на рівень особистої гідності, самокритичності, самоконтролю, ініціативності, оптимізму, поваги до 
культурних цінностей, здатність розуміти прекрасне, готовність примножувати і раціонально використовувати 
багатства природи. 

Опис рівня вихованості не передбачає вичерпного переліку його критеріїв, оскільки кожна особистість 
багатогранна і для її завершеної характеристики потрібно використати десятки або й сотні ознак. 
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АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 
Вопросы утверждения себя в социуме очень важны для подростков. Об этом свидетельствуют 

исследования многих зарубежных и отечественных психологов и педагогов. Чтобы отвечать требованиям 
современного социума, школьнику нужно творческое мышление, социальная смелость, активность, твердый 
характер, сила воли и другие подобные свойства и качества. В связи с этим важно знать, каким образом могут 
сформироваться эти необходимые качества. В психологии теоретическим направлением, которое занималось 
особенностями поведения, был бихевиоризм – учение о психологии поведения человека, то есть о его 
мотивационной сфере, потребностях, запросах, интересах и жизненных установках. Именно бихевиоризм лежит в 
основе объяснения самоутверждающего или, по современной терминологии, ассертивного поведения.  

Ассертивность – термин, заимствованный из английского языка, где он выступает производным от глагола 
assert – настаивать на своем, отстаивать свои права [1, c. 15]. В обыденной речи употребляется редко, но в 
психологической терминологии с недавних пор утвердился довольно прочно. В русский язык (точнее – в лексикон 
российских психологов) термин проник в середине 90-х гг. ХХ в., после публикации популярной книги чешских 
авторов В. Каппони и Т. Новака «Как делать все по-своему» (в оригинале – «Ассертивность – в жизнь») [2]. Под 
ассертивностью стала пониматься личностная черта, которую можно определить как автономию, независимость от 
внешних влияний и оценок, способность самостоятельно регулировать собственное поведение [3, с. 138].  

Основоположником учения об ассертивном поведении является американский психолог А. Солтер. 
Ассертивное поведение он рассматривал как противовес двум деструктивным стратегиям – манипуляции и 
агрессии. Автор исходил из того, что традиционные механизмы социализации формируют довольно уязвимую 
перед манипуляциями со стороны других людей личность. Человек оказывается слишком подверженным внешним 
влияниям, а окружающие часто злоупотребляют этим, манипулируя им в своих корыстных целях. Сталкиваясь с 
неприемлемыми требованиями, он не находит сил им противоречить и скрепя сердце подчиняется вопреки своим 
собственным желаниям и установкам. А собственные требования и притязания он, напротив, зачастую не решается 
даже высказать. 

Термин «ассертивность» – новый для педагогической науки и включает в себя комплекс свойств: 
утверждение себя, заявление о себе, предъявление претензий. Данный термин использовался представителями 
организационной теории, которые считали, что это то же самое, что актуализация и самореализация. Например, В. 
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П. Зинченко и Б. Г. Мещеряков утверждали, что в основе ассертивности лежит уверенность в себе, т. е. 
переживание человеком своих возможностей, адекватных тем задачам, которые стоят перед ним в жизни и которые 
он ставит сам себе. «Ассертивность, – пишут авторы, – способность человека уверенно и с достоинством 
отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. Ассертивным называется прямое, открытое поведение, не 
имеющее целью причинить вред другим людям» [4, c. 45]. 

Таким образом, в научном обиходе ассертивность обычно трактуется как уверенность в себе, 
настойчивость. Ассертивным называют прямое открытое поведение, не имеющее целью причинить вред другим 
людям. Это особый тип поведения, который позволяет человеку конкретно и решительно заявлять о своих 
потребностях, желаниях и чувствах другим людям без ущерба их прав. В одном из психологических словарей 
читаем: «Ассертивность – такая особенность, которая позволяет личности открыто и свободно заявлять о своих 
желаниях, требованиях и добиваться их воплощения. Это умение оптимально реагировать на замечания, 
справедливую критику и решительно говорить себе и окружающим «нет», когда этого требуют обстоятельства» [5, 
c. 54]. 

Формирование ассертивности как личностной черты в первую очередь предусматривает, чтобы человек 
отдал себе отчет, насколько его поведение определяется его собственными склонностями и побуждениями, а 
насколько – кем-то навязанными установками. В сфере межличностных отношений ассертивность предполагает 
отказ от опоры на чужие мнения и оценки, культивирование спонтанного поведения в соответствии со своими 
собственными настроениями, побуждениями и интересами [6, с. 47]. «Основной составляющей ассертивности, – 
пишет Д. Майерс, – является наличие самоуважения и уважения к другим людям. Люди, недооценивающие себя, 
склонны недооценивать других» [7, c. 90]. Как видим, ассертивное поведение предполагает развитие уверенности и 
позитивной установки.  

Ассертивный человек – это человек, уверенный в себе, в своих способностях, в своем предназначении. 
Ощущение внутренней свободы дает ему возможность адекватно оценивать происходящие вокруг него события, 
четко планировать действия, ясно выражать чувства, уважительно сотрудничать с партнерами, донося до них свою 
позицию. Но в то же время, как отмечают авторы книги «Самоутверждающее поведение» Р. Альберт и  
М. Эммонс, «ассертивность – это гораздо больше, чем умение настоять на своем, высказать гнев, выразить теплое 
чувство или воспроизвести заранее отрепетированный ответ. Ассертивность – это то, что определяет ваше 
поведение и самоощущение… Приобретя достаточный опыт ассертивного поведения, человек в любой ситуации 
сможет без труда найти такой образ действий, который позволит ему преподнести себя с самой выгодной стороны» 
[8, c. 17]. 

Все вышеописанное позволяет создать более или менее полную схему ассертивности личности, 
основными компонентами (качествами) которой являются: уверенность в себе, настойчивость, актуализация, 
самоактуализация, самореализация, самоутверждение, потребность в достижениях, успех, престиж, потребность 
первенства, уровень притязаний, стремление к доминированию, самовыражение. Рассмотрим более подробно 
наиболее важные ассертивные качества, которые необходимо формировать у подростков и которые помогут ему в 
успешной социальной адаптации. 

Уверенность в себе. Определяется как переживание подростком своих возможностей, как адекватных тем 

задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и тем, которые он ставит перед собой сам. Уверенность в себе в 
каком-либо виде деятельности имеет место в тех случаях, когда самооценка подростка в этом виде деятельности 
соответствует его реальным возможностям. Если самооценка выше или ниже реальных возможностей, имеет 
место, соответственно, самоуверенность или неуверенность в себе.  

Воспитание уверенности в себе заключается в формировании у подростка адекватных, соответствующих 
его возможностям притязаний и самооценок. Это имеет большое значение для развития способностей, а также для 
формирования всех сторон личности человека и, прежде всего, его эмоциональной сферы. Неуверенность в себе и 
самоуверенность часто связаны с отрицательными эмоциональными переживаниями, тормозящими или 
искажающими нормальный ход психического развития человека. 

Успех в деятельности. Понятие «успех» включает в себя два основания: а) собственное ощущение удачи 

в достижении поставленной цели, в выполнении деятельности или создании ее продукта; б) общественное 
признание достигнутой удачи на основе объективных показателей и общепринятых норм. На переживание успеха 
или неудачи влияют представления подростка о том, какие причины лежат в основе результатов его деятельности – 
внутренние или внешние. Такое объяснение называется локусом контроля. Если подросток считает, что его успехи 
зависят от него самого – от его упорства, настойчивости, ума, способностей, то говорят о внутреннем локусе 
контроля. Если подросток относит свои успехи и неудачи на счет внешних причин, на которые он сам влиять не 
может, – трудности задания, отношения других людей, то его локус контроля считается внешним. 

Подростки, которые в объяснении своих успехов и неудач ориентируются преимущественно на внутренние 
причины, считают, что результаты их деятельности зависят от них самих. Поэтому они прилагают больше усилий к 
выполнению деятельности и объективно достигают больших успехов, чем те, кто объясняет свои успехи и неудачи 
внешними, не зависящими от них причинами. Внешний локус контроля ведет к тому, что при первой же неудаче 
подросток бросает начатое дело, поскольку твердо уверен, что у него все равно ничего не получится. Неуспех в 
деятельности, особенно длительный, вообще затрудняет работу, делает ее психологически для подростка еще 
более трудной, чем она есть на самом деле. Известно, что трудности стимулируют деятельность, но они должны 
быть для подростка в пределах разумного, иначе они превращаются в сверхтрудности, и он начинает ощущать себя 
перед ними бессильным. Об этом должен помнить социальный педагог, формируя у подростков желание и 
стремление быть успешными. 

Самоутверждение. Это фундаментальная потребность человека в самовыражении и самораскрытии. 
Мотив самоутверждения – стремление к достижению максимальной полноты жизни, доступной в данных условиях 
существования, обеспечение положительного социально-психологического статуса в коллективе, обществе. Роль 
усиливающего механизма самоутверждения выполняют высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 
эстетические, мобилизирующие все ресурсы человека для удовлетворения жизненных потребностей. В 
самоутверждении выражается стремление к равному положению среди других людей и собственному одобрению 
своего поведения. Самоутверждение – это реальное социально-психологическое явление, которое следует изучать 
и учитывать в работе социального педагога с подростками, разъяснять и демонстрировать этически оправданные 
цели, мотивы и способы самоутверждения. 
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Самооценка. Один из важнейших структурных компонентов ассертивного поведения. Определяется как 

ценность, значимостью которой человек наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 
деятельности, поведения. Самооценка в деятельности – это оценка своей успешности в выполнении той или иной 
деятельности, своих качеств, знаний, умений, необходимых для достижения успеха в этой деятельности. На 
формирование самооценки подростка влияют многие факторы – отношение родителей, положение среди 
сверстников, отношение педагогов. Примерно к 14–15 годам подросток овладевает умением самоанализа, 
самонаблюдения и рефлексии, анализирует достигнутые собственные результаты и тем самым оценивает себя. 

Сложившаяся у подростка самооценка может быть адекватной либо неадекватно завышенной или 
неадекватно заниженной. Завышенная или заниженная самооценка мешают деятельности и развитию подростка, 
не способствуют пониманию того, в чем причина успехов и неудач, как правильно к ним отнестись. Неадекватная 
самооценка ведет к поведенческим срывам, эмоциональным напряжениям, повышению уровня тревожности, 
межличностным и внутриличностным конфликтам, личностным деформациям. Задача социального педагога в 
работе с подростками – формировать устойчивую и адекватную самооценку, которые в большой степени влияют на 
формирование ассертивного поведения. 

Уровень притязаний. Реализуется в стремлении подростка на основе самооценки своих возможностей и 

благодаря результатам деятельности занять определенное место в коллективе. На уровень притязаний подростка 
оказывает влияние динамика удач и неудач на жизненном пути, в конкретной деятельности. Уровень притязаний 
может быть адекватным (подросток выбирает цели, которые реально может достичь, которые соответствуют его 
способностям, умениям, возможностям) либо неадекватно завышенным, заниженным. Чем адекватнее самооценка, 
тем адекватнее уровень притязаний. В подростковом и юношеском возрасте часто выдвигаются завышенные, 
нереалистические притязания, переоцениваются свои способности. В результате эта беспочвенная 
самоуверенность часто раздражает окружающих, вызывает конфликты, неудачи, разочарования. Для таких 
подростков нужно создавать ситуации, в которых бы они получали ощутимое доказательство своей социальной и 
человеческой ценности, испытывали удовлетворенность собой и уверенность в своих силах. 

Таким образом, анализ научной литературы позволяет утверждать, что сформированность ассертивного 
поведения значительно повышает адаптационные процессы подростков в школьной среде, благотворно влияет на 
их социализацию и задает вектор их социальному успеху, самоактуализации и самореализации. Однако 
ассертивность – свойство личности, которое формируется у подростков постепенно через освоение таких 
самоутверждающих характеристик поведения, как уверенность в себе, настойчивость, самореализация, 
самоутверждение, потребность в успехе, уровень притязаний, самооценка, самоуважение и др.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТИПОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
5В010100 - ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Рассмотрим наш подход к разработке типовой образовательной программы (ТОП) по специальности 
«Дошкольное воспитание и обучение», характеристику ее структуры и содержания, акцентируя внимание на 
определение компонентов профессиональной компетенции и на моделирвание адекватного им содержания 
образования по каждому направлению подготовки педагога-воспитателя.  

Приоритетным и доминирующим структурным злементом ТОП является конструирование целеполагания, 
которое нами определено следующим образом: 

- цель – обеспечение нормативно-правовых основ подготовки конкурентоспособного компетентного 
бакалавра в соответствии с международными требованиями, способного эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность воспитателя дошкольной организации образования, направленную на 
проектирование и организацию процесса воспитания, обучения, развития ребенка дошкольного возраста, на 
моделирование и проведение организованной учебной деятельности ребенка дошкольного возраста, на 
управление процессом формирования и развития личности ребенка дошкольного возраста, на формирование 
общей культуры личности ребенка дошкольного возраста; 

- основная задача - определение содержания, форм, средств и методов управления процессом воспитания 
и организованной учебной деятельности для формирования общекультурных, профессиональных, предметных 
компетенции будущего бакалавра дошкольного обучения и воспитания; 

- результат реализации целей и задач - формирование общекультурных, профессиональных и предметных 
компетенций;  
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- совокупность компонентов общекультурных, профессиональных и предметных компетенций, 
представленной схематично ниже характеризует компетентностную модель выпускника – бакалавра по 
специальности дошкольного воспитания и обучения. 

Компоненты компетенций, присущих личности педагога-воспитателя дошкольной организации 
образования:  

Общекультурная:  

 Методологическая.  

 Правовая.  

 Соцкультурная.  

 Экономическая.  

 Коммуникативная.  

 Информационнная. 
Профессиональная: 

 Психологическая. 

 Общепедагогическая. 

 Дидактическая. 

 Профессионально-исследовательская. 

 Диагностическая.  

 Профессионально-практическая. 
Предметная: 

 Предметно-теоретическая. 

 Предметно-методическая. 

 Предметно-специальная. 

 Предметно-специализированная. 

 Творческо-практическая. 

 Рефлексивно-практическая. 
Определенные в форме компетенции результаты образования позволяют педагогически более 

целесообразно проектировать объем, уровень содержания теоретических и эмпирических знаний образовательных 
областей и подобластей, объединять их в модули и подмодули, которые имеют определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам образования. Каждая группа компетенции 
позволяла нам проектировать адекватный ей модуль образования: первый – общекультурный модуль образования, 
второйя – базисный и третий – профессиональный, а также предложить перечень обязательного и элективного 
компонентов дисциплин каждого модуля образования. 

Направление профессиональной подготовки педагога-воспитателя, его компетенций и модульные модели 
содержание образования, обусловленные компетенцией и ее компонентами, установленными нами, представлены 
ниже в таблице 1 схемитчно.  

Таблица 1. Направление подготовки, компетенции и модульные модели содержания образования 
педагога-воспитателя дошкольной организации 

Направление 
профес -

сиональной 
подготовки 

Результат  
образования – 

компетенция и ее 
компоненты 

Модель локальных модулей содержания  
образования, обусловленная компетенцией и ее компонентами  

Общекуль- 
турная под-

готовка 

Формирование 
общекультурной 

компетенции, включающей 
компоненты: 

методологическую, духовно-
культурную, социально-

правовую, коммуникативно-
речевую (на казахском 

(русском) и английском). 

1. Политико-экономическое, социально-культурное раз-витие 
нашей Родины-Республики Казахстан.  
2. Законы диалектики и методология, экономические, правовые 
основы и отношений образования.  
3. Основы политологии, социологии и культурологии. 
4. Разговорная и профессиональная речь на казахском 
(русском) и английском языке. 
5. Информатика и ИКТ (информационно-коммуникатив-ные 
технологии). 

Профессио-
нально-тео-
ретическая 
подготовка 

Формирование 
профессиональной и 

предметной компетенции, 
включающей компоненты: 
теретическую психолого-

педагогическую, предметную 
и частно-методическую. 

 

1. Педагогика (введение в специальность, дошкольная 
педагогика, история дошкольного образования, педаго-
гический менеджмент и мастерство, методы научно-
педагогических исследований). 
2. Психология (общие основы, развития дошкольников, 
дошкольного образования, психолого-педагогическая 
диагностика).  
3. Основы содержания организованной предпредметной 
учебно-познавательной деятельности (коммуникативно-
речевой, художественно-речевой, изобразительной, 
музыкальной, творческой, учебно-трудовой деятельности и 
деятельности развития математических представлений, 
физического развития, познания окружающего мира, поз-нания 
социума и себя).  
4. Методика воспитания личности дошкольников. 
5. Методика формирования компотентностей у дошкольников. 

Профессио-
нально-тех-

нологическая 
подготовка 

Формирование  
специальной и предметной 
компенции, включающей 

компоненты: 
технологические знания, 
умения и навыки форми-

1. Современные образовательные технологии, 
рекомендованные применению в дошкольном образовании.  
2. Технология формирования коммуникативно-речевой, 
художественно-речевой, изобразительной, музыкальной, 
творческой, учебно-трудовой деятельности и деятельности 
развития математических представлений, физического 
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рования деятельности и 
компетенции. 

развития, познания окружающего мира, познания социума и 
себя.  
3. Технология изучения интегрированного содержания 
образовательной области «Здоровье», «Коммуникация», 
«Познание», «Творчество», «Социум». 
4. Технология воспитания дошкольников. 

Профессио-
нально-прак 

тическая 
подготовка 

Формирование практической 
компетенции, включающей 
компоненты: практические 

умения и навыки 
осуществления 
педагогической 
деятельности. 

 

1. Введение в педагогическую деятельность. 
2. Психолого-педагогическая диагностика личности 

дошкольников. 
3. Педагогический процесс с дошкольниками по про-

грамме «Алғашқы қадам».  
4. Образовательный процесс с дошкольниками по про-

грамме «Зерек бала».  
5. Образовательный процесс с дошкольниками по 

программе «Біз мектепке барамыз».  
6. Методы научно-педагогического исследования. 

 
На основе выявленных групп компетенции и ее компонентов, которые отражают ожидаемые результаты 

образования с позиции компетентностного подхода нам удалось существенно пересмотреть содержание 
образования, цели, задач, образовательные технологий, методы, средства и организационные формы обучения, 
влияния учебной и предметно-развивающей среды и т.д. Разумеется эти компоненты процесса воспитания и 
обучения дошкольников подвергаются дальнейшей конкретизации, детализации и расшифровке в типовых 
программах объязательных и элективных учебных дисциплин, разработанных в соответсивий ТОП по 
специальности дошкольное обучение и воспитание. Полагаем, что приоритетными при реализации ТОП станут 
современные инновационные технологии, так называемые: диалоговые, исседовательские, интерактивные, ИКТ и 
др., способствующие организации творческих, поисковых, проектных, самостоятельных и практических видов 
деятельности будущих педагогов-воспитателей. 

Каждая обязательная и элективная дисциплина, представленная в их перечне выполняет конкретную 
функцию, обусловленную ее содержанием и спецификой, которая оказывает влияние формирование 
профессиональной компетенций будущего педагога-воспитателя дошкольного образования. Подтверждением этого 
тезиса является качественные параметры результата изучения учебных дисциплин двух подмодулей, которые 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Качественная характеристика функциональных параметров результата изучения 
дисциплины о научной основе и методике интегрированного содержания предпредметов дошкольного 

образования 

Показатели результата изучения учебной дисциплины ТОП 

 

Предметно-теоретической Предметно-методической 

 

Формирование и 
развитие профес-
сиональной ком-

петенции 

Формирование и 
развитие предметной 

компетенции 

Формирование и 
развитие профес-

сиональной 
компетенции 

Формирование и развитие 
предметной компетенции 

Способность освоения 
знаний о предметно-

теоретических основах 
предпредметов 

дошкольного 
образования и 
готовность к их 
применению. 

Способность 
овладения 

методических, 
содержательных и 
исследовательских 

знаний, умений, 
навыков и прменения 

их на практике. 

Способность освоения 
теоретических знаний о 

методике 
предпредметов 

дошкольного 
образования и 
готовность к их 
применению. 

 

Способность овладения 
методических, 

содержательных, 
диагностических, 

исследовательских, 
рефлексивных, практических 
знаний, умений, навыков и 
прменения их на практике. 

 
В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 говорится, что к 

2015 году будет обеспечена эффективная система подготовки и переподготовки кадров, усовершенствована 
программа подготовки педагогов-воспита-телей в педагогических вузах и колледжах, усилена роль системы 
повышения их квалификации, разработан новый стандарт ДВО, обновлено содержание программ дошкольного 
обучения и воспитания. Это все будет в будущем. Следует ли ждать разработку и утверждение обновленного или 
нового ГОСО ДВО до 2015 года: Ведь в 2015 году начнется долгожданное внедрение 12 –летней системы среднего 
образования, что влечет за собой изменения во всех уровнях образования, особенно в дошкольном образовании. 
Тем более повышение значения дошкольного воспитания и обучения относится к числу общемировых тенденций. 
Дети, посещающие детский сад, меньше болеют, более успешно усваивают знания на всех уровнях образования и 
являются более успешными в жизни в целом. Поэтому качественное дошкольное воспитание и обучение должно 
предоставляться всем детям вне зависимости от их социальной принадлежности и места проживания. Без 
специальной организованной подготовки пятилетних детей к обучению в школе невозможно и нереально посадить 
шестилетнего ребенка за парту. Не миновать же при этом возникновения опасности опоздать с подготовкой 
педагогов-воспитателей для обеспечения достижения единого стартового уровня подготовки пятилетних детей к 
обучению в школе.  

Имеются основания полагать, что разработанная и предложенная нами модель ТОП для бакалавриата по 
специальности дошкольное обучение и воспитание является целесообранной и своевременной. Она способствует 
осуществлению подготовки и переподготовки педагогов-воспитателей с учетом требований, которые уже 
спрогнозированы и будут предъявлены в связи смассовым обучением шестилетних детей при переходе к 12 летней 
школе.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Быстрые темпы педагогического развития, изменения содержания, характера труда специалистов 

педагогического профиля в значительной степени осложняют процесс профессиональной адаптации выпускников 
вуза, молодых специалистов к стремительно меняющимся требованиям производства и рыночных отношений. 
Поэтому важнейшая социальная функция вуза, как образовательного учреждения, заключается в создании условий 
для развития социальной активности студента, реализации его возможностей, профессионального становления и 
развития личности, позволяющих индивиду адекватно содействовать научно-техническому и социальному 
прогрессу общества. Одним из таких условий может быть проектная деятельность.  

Проектное обучение возникло в 1920-е гг. в США. Его называли также методом проблем, и связывалось оно 
с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским педагогом 
Дж. Дьюи. Он предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность учащихся. 
Параллельно с американскими учеными, С.Т. Шацким в 1905 г. была организована небольшая группа сотрудников, 
пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Следует уточнить сущность понятий «проект» и «метод проектов».  
Понятие «проект» в русском языке неоднозначно. Под проектом (от лат. рroyectus – двинутый вперед) в 

толковом словаре С. И. Ожегова понимается [2]:  
– разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, устройства; 
– предварительный текст какого-нибудь документа; 
– замысел, план. 
Такое толкование значения этого слова включает в себя несколько сторон: сама идея, план ее 

осуществления и содержательное наполнение, предполагающее достижение определенного результата. Термином 
«проект» объединены, таким образом, как работа по созданию проекта, сам продукт этой работы, так и способы 
тиражирования этого продукта в других условиях.  

Проекты стали распространенной формой продуктивной и общественно значимой деятельности людей в 
самых различных сферах. Мы постоянно слышим о гуманитарных, экологических, экономических, политических, 
спортивных, развлекательных, педагогических или психологических проектах.  

Цель разработки проекта и его защиты состоит в выявлении познавательных интересов, знаний, развитии 
творческого воображения студентов, пробуждении их интереса к решению актуальных для многих жизненных 
проблем. Участники представляют и доказывают социальную важность подготовленного ими проекта – 
перспективного прогноза о будущем какого-либо современного явления.  

Метод проектов – это система обучения, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов [1, с.304]. По сути, метод 
проектов – показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и воспитания 
учащихся.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом. Он открывает возможности 
формирования собственного жизненного опыта по взаимодействию с окружающим миром, актуализирует 
субъектную позицию студентов в воспитательном процессе, стимулирует самодеятельность, выводит 
воспитательный процесс из стен образовательного учреждения в окружающий мир, тем самым развивая их 
социальную активность. Кроме того, данная форма способствует усвоению профессиональных знаний, 
формированию умений и навыков, их практическому применению, стимулирует потребность в самореализации, 
самовыражении, творческой деятельности. Она обеспечивает рост личности, позволяет фиксировать этот рост от 
проекта к проекту. 

Данный метод предъявляет ряд основных требований к использованию [1, с. 305–306]:  
1) Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска для ее решения. Например, исследование демографических проблем своего 
региона или в разных регионах мира, создание серии репортажей, агитационных роликов или видеофильмов из 
разных концов земного шара по одной проблеме и т. д. 

2) Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов, т. е. 
полученные данные должны быть востребованы, полезны и использованы кем-либо. Например, доклад в 
соответствующие службы о демографическом состоянии соответствующего региона, факторах, влияющих на это 
состояние; совместный с партнером по проекту выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 
проведение мероприятий, включающих результат собственного труда. 

3) Самостоятельная деятельность учащихся. Это внутренний мотивационный компонент, 
подразумевающий личную заинтересованность и, соответственно, активную сознательную деятельную позицию 
всех участников.  

4) Структурирование содержательной части проекта. Результат каждого промежуточного этапа проекта 
должен фиксироваться. 

5) Использование исследовательских методов. Предусматривает определенную последовательность 
действий: а) определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; б) выдвижение гипотезы их 
решения; в) обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных и т. д.); г) обсуждение 
способов оформления конечных результатов; д) сбор, систематизация и анализ полученных данных; е) подведение 
итогов, оформление результатов, их презентация; ж) выводы и выдвижение на этой основе новых проблем 
исследования. 

Подготовка и защита проекта включает в себя несколько этапов [3, с. 276–278]. Рассмотрим их более 
подробно. 

1) Определение темы проекта. Это не маловажный этап, поскольку от правильно сформулированной 

темы и ее актуальности зависит результат самой работы. Выбор тематики проектов диктует сама 
действительность. Чаще всего она связана либо с получаемой специальностью или самим учебным заведением. 
Так, например, для студентов специальности «Социальная педагогика. Практическая психология» интересными 
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окажутся такие: «ЗОВВ» (Здоровый образ везде и во всем), «Жизнь дана на добрые дела», «Добрым быть совсем 
не сложно», «Архипелаг здоровья», «Зачем курить? Давайте жить…» и др. 

2) Комплектование групп (микроколлективов) по разработке проекта и распределение обязанностей 
среди участников. Первоначально проект должен создаваться и организовываться под непосредственным 

руководством опытного педагога-практика. Постепенно определится актив группы, который и будет осуществлять 
управление процессом. Важно, чтобы каждый учащийся уяснил, за что именно он несет ответственность и 
выполнение какой части работы полностью зависит от него. 

3) Разработка плана-проекта по достижению намеченных целей. Главное назначение цели – показать к 

чему приведет и чему будет способствовать запланированная вами деятельность по решению проблем в рамках 
проекта. Целей может быть несколько, они бывают долгосрочными и краткосрочными. Обычно достижение 
долгосрочной цели будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. Не следует забывать, что цель 
объемна, и бывает тяжело определить, когда же она уже достигнута. Поэтому проводится различие между целью и 
задачами. Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению события, без которых цель не может быть 
достигнута. 

4) Выполнение проекта. Этот этап отражает совокупность практических действий по реализации 

намеченного плана-проекта. и включает определенные этапы, которые необходимо четко спланировать для 
достижения максимальной эффективности проектной работы. Условно можно выделить следующие этапы работы 
над проектом: подготовительный, планирование, исследование, обработка результатов, подготовка к защите 
проекта, презентация (отчет), оценка результатов и процесса (рефлексия). 

5) Оформление проекта и его защита. Выдвигают ряд требований к оформлению проекта. Например, 

оформление по образцу титульной страницы с указанием названия проекта, данных об авторе, принадлежности 
учреждению и организации, года и места составления; каждая глава должна быть отпечатана с новой страницы, 
главы разделяются на смысловые абзацы; оформление и представление проектов в двух вариантах: печатном и 
электроном.  

Сама процедура защиты может быть как коллективной, так и индивидуальной. Проекты могут быть 
представлены в виде моделей, схем, чертежей, рисунков, устного сообщения, электронных презентаций и т. п. 
Члены микроколлектива распределяют между собой роли: основного докладчика, содокладчика, художника-
оформителя. В ходе защиты члены жюри, представители других групп задают вопросы, обмениваются мнениями о 
достоинствах и недостатках рассматриваемых проектов. Оценку проектов лучше производить по разным критериям, 
так, чтобы первые места в состязании заняли несколько авторов. Отсутствие «проигравших» формирует у 
студентов чувство уверенности, ответственности за проделанную работу, побуждает их к дальнейшему проявлению 
активности во всех сферах жизнедеятельности: профессиональной, личностной, социальной, коммуникативной. В 
связи с этим, интересной формой может стать введение различных номинаций. Например, «за самый смелый 
проект», «за изящество», «за обоснованность», «за активность в достижении цели», «за результат» и др. 

Таким образом, метод проектов, являясь собственным творческим продуктом деятельности, способствует 
актуализации имеющихся знаний, умений и навыков, обеспечивает личностный рост, стимулирует 
самодеятельность и ставит участников в позицию активного преобразователя окружающей действительности. 
Через реализацию проекта студенты проявляют социальную, коммуникативную и профессиональную активность. 
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РОЗПОДIЛ РОБОЧОГО ЧАCУ НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ 

 

Науково-педагогiчна праця є оcобливим рiзновидом творчої дiяльноcтi. Це зумовлюєтьcя тим, що вона перш 
за вcе є виcококвалiфiкованою розумовою працею з пiдготовки та виховання cпецiалicтiв вищої квалiфiкацiї для вciх 
галузей економiки. Цей вид дiяльноcтi вимагає вiд науково-педагогiчного працiвника виcокої ерудицiї вченого, 
виcокої культури та iнтелекту, педагогiчної майcтерноcтi, виcокої cвiдомоcтi та почуття вiдповiдальноcтi [2, c.9]. Як 
зазначають cучаcнi фахiвцi педагогiчної науки I.Ф. Прокопенко та В.I. Євдокимов, навчальна дiяльнicть – icторично 
видiлений з працi вид дiяльноcтi. Cпецифiка навчальної дiяльноcтi полягає в тому, що її головною метою й оcновним 
результатом є заcвоєння наукових знань (cтудентами, cлухачами, учнями), як одного з компонентiв людcької 
культури [4, c.34]. Оcобливоcтi цього виду дiяльноcтi зумовлюють необхiднicть диференцiацiї в її правовому 
регулюваннi. 

Вcтановлення cкороченого робочого чаcу для науково-педагогiчних працiвникiв вищих навчальних закладiв 
вiдбулоcя ще в поcтановi РНК CРCР вiд 22 cерпня 1940 р. “Про змiну поcтанови Раднаркому CРCР вiд 11 лиcтопада 
1937 р. № 2000 “Про введення штатних поcад i поcадових окладiв для профеcорcько-викладацького cкладу у вищих 
навчальних закладах”. У зазначенiй поcтановi передбачалоcя, що для викладачiв вcтановлено у cередньому 
шеcтигодинний робочий день при шеcтиденному робочому тижнi. У подальшому це нормативне положення було 
пiдтверджено iншими нормативно-правовими актами, зокрема, у наказах Мiнicтра вищої оcвiти CРCР. 

Як позитивний факт cлiд визнати що в колишньому Cоюзi РCР icнувало нормативне закрiплення як 
мiнiмального, так i макcимального навантаження науково-педагогiчних кадрiв. Ця амплiтуда cкладала 450 годин за 
мiнiмумом i 1000 годин за макcимумом. Що cтоcуєтьcя нормативно-правових актiв незалежної України, то в них 
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cпоcтерiгаєтьcя вiдхiд вiд такого нормування в бiк збiльшення верхньої межi навантаження у годинах – до 1548. 
Вищим навчальним закладам надано право cаме в цих межах cамоcтiйно вcтановлювати обcяг навчального 
навантаження.  

При цьому правовою пiдcтавою даного виду регулювання конкретних питань є Положення про органiзацiю 
навчального процеcу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Мiнicтерcтва оcвiти України №161 вiд 2 
червня 1993 р. У згаданому Положеннi, що дiє паралельно iз Законом України “Про вищу оcвiту”, передбачено 
cпецiальний роздiл пiд назвою “Робочий чаc викладача”, яким вcтановлюєтьcя низка принципових моментiв, що 
cтоcуютьcя органiзацiї працi викладачiв. У Положеннi передбачено тривалicть робочого чаcу викладача з повним 
обcягом обов’язкiв. Вона cтановить не бiльше 1548 годин на навчальний рiк при cередньотижневiй тривалоcтi у 36 
годин. Отже, знову звернено увагу на те, що у викладачiв тижнева норма може не збiгатиcя з тривалicтю фактичної 
дiяльноcтi. Це означає, що протягом одного тижня науково-педагогiчний працiвникiв може мати навантаження понад 
36 годин на тиждень, а протягом iншого – менше 36 годин. Cлiд додати, що вcтановлений норматив у 1548 годин 
змiнюєтьcя залежно вiд кiлькоcтi cвяткових i вихiдних днiв на рiк, днiв вiдпуcтки, а також виcокоcного чи звичайного 
року.  

Безумовно, визначення обcягу навчального навантаження викладача недоцiльно здiйcнювати без 
урахування виконання ним iнших обов’язкiв, якi cкладають cутнicть його трудової функцiї, оcкiльки такий пiдхiд 
призведе до зменшення реального робочого чаcу. Щоб уникнути цього, на наше переконання, cлiд cкориcтатиcя 
правом, яке надано згаданим вище Положенням, i в колективному договорi ВНЗ випиcати оcновнi пiдcтави для 
зменшення визначеного цим Положенням макcимального навчального навантаження, Такими пiдcтавами на наш 
погляд є: наприклад: пiдготовка до читання нових курciв з навчальних диcциплiн; робота над пiдручниками, 
навчальними або науково-практичними поciбниками, пiдготовка теcтових або контрольних завдань, питань для 
icпитiв або залiкiв; cтворення комп’ютерних програм; пiдготовка науково-педагогiчних кадрiв; виконання викладачем 
iншої наукової, органiзацiйної або методичної роботи.  

На наш погляд, щоденна навчальна робота викладача у виглядi лекцiй, cемiнарcьких i практичних занять 
внаcлiдок великої розумової та емоцiйної напруги, не повинна перевищувати чотири години.  

У cпецiальнiй лiтературi cправедливо зазначаєтьcя, що науково-методична робота як один iз заcобiв 
пiдвищення якоcтi навчання – це пошук найбiльш зручних методiв i прийомiв навчання, що поєднують у cобi 
передовий i прогреcивний доcвiд попередньої icторiї розвитку вищої школи i те, що реально може дати теорiя i 

практика навчального процеcу та науково-технiчний прогреc 3, c.444. Отже, враховуючи важливicть i органiчнicть 
включення до трудової функцiї науково-педагогiчних кадрiв навчально-методичної та науково-доcлiдної дiяльноcтi, 
треба передбачити нормативне регламентування нормування даних видiв дiяльноcтi в межах їх робочого чаcу. У 
цьому зв’язку уявляєтьcя цiлком припуcтимим прийняття на рiвнi Мiнicтерcтва оcвiти i науки України єдиного для вciх 
вищих навчальних закладiв Положення про навантаження профеcорcько-викладацького cкладу i нормування їх 
робочого чаcу. При пiдготовцi подiбного документа можна викориcтовувати доcвiд провiдних вузiв України i 
Роciйcької Федерацiї, матерiали опитування фахiвцiв, доcвiдчених не лише в питаннях планування навантаження 
науково-педагогiчних кадрiв, а й безпоcередньо зайнятих у навчальному i науковому процеcах.  

Важливою оcобливicтю нормування працi науково-педагогiчних кадрiв є те, що навчальне навантаження 
нормуєтьcя й враховуєтьcя в академiчних годинах, а шеcтигодинний робочий день – аcтрономiчними годинами. 
Отже, на перший погляд, cкладаєтьcя враження вiдчутної економiї чаcу, яка є реальною, наприклад, при великiй 
кiлькоcтi icпитiв, рецензування пиcьмових робiт тощо. Однак, як правильно зауважує, Т.Г. Грица, при проведеннi 
лекцiй, cемiнарcьких i практичних занять, конcультацiй вказана економiя викориcтовуєтьcя для короткого вiдпочинку 
пiд чаc перерв мiж академiчними годинами, який є необхiдним для пiдтримання належної працездатноcтi 
профеcорcько-викладацького cкладу. “Тому перерви мiж такими заняттями, – робить виcновок вчений, – треба 

включати в навчальний чаc i враховувати години цих занять як аcтрономiчнi“ 1, c.182. У cвою чергу, iншi види 
навчального навантаження доцiльно вимiрювати не в академiчних годинах, а в аcтрономiчних. Такий пiдхiд надаcть 

змогу точнiше пiдраховувати фактичну навчальну роботу викладачiв у межах шеcтигодинного робочого дня 1, 
c.182]. 

Аналiз правової природи робочого дня i робочого чаcу науково-педагогiчних працiвникiв вищих навчальних 
закладiв III-IV рiвня акредитацiї дозволяє дiйти виcновку, що правове регулювання означених категорiй має cвої 
оcобливоcтi, зумовленi тривалicтю, розподiлом i викориcтанням робочого чаcу як такого. З метою охорони здоров’я 
науково-педагогiчних працiвникiв вищих навчальних закладiв, праця яких пов’язана з пiдвищеним iнтелектуальним 
та нервово-емоцiйним навантаженням, оптимальною тривалicтю щоденного робочого чаcу є 6-годинний робочий 
день. Разом iз тим запобiганню перевантаження науково-педагогiчних працiвникiв cлугуватиме вcтановлення 
конкретизованих нормативiв виконання методичної, наукової та органiзацiйної роботи. Таке законодавче 
регулювання нормативiв за вciма оcновними видами роботи науково-педагогiчних працiвникiв, якi cкладають змicт їх 
трудової функцiї, дозволяє, по-перше, по cутi визначити природу робочого чаcу даної категорiї працiвникiв; по-друге, 
заповнити наявну прогалину у cферi регулювання працi науково-педагогiчних кадрiв; по-третє, реально вiдображати 
фактичну зайнятicть науково-педагогiчних працiвникiв; по-четверте, точнiше здiйcнювати iндивiдуальне планування 
роботи кадрiв в цiлому та визначити завдання кожного окремого викладача з навчальної, науково-доcлiдної, 
методичної, органiзацiйної i виховної роботи на cемеcтр, навчальний рiк; по-п’яте, в цiлому cприятиме 
рацiональному розподiлу навчального навантаження мiж вciма викладачами кафедри, що, у cвою чергу, 
cтворюватиме резерв чаcу для активiзацiї їх учаcтi в науково-доcлiднiй роботi. Cьогоднi в cитуацiї нормативної 
невизначеноcтi нормування робочого чаcу науково-педагогiчних працiвникiв вcтановлення меж навчального 
навантаження можливе за допомогою механiзму колективно-договiрного регулювання на локальному рiвнi. 
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКТОРСЬКИХ КАДРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ 

 
Після Другої світової війни, виникла нагальна потреба у залученні до просвітницької роботи інтелігенції, що 

пояснюється рядом обставин. По-перше, з’явилися якісно нові фактори, серед яких - НТР, що поставила перед 
суспільством завдання освітнього та інформаційного переосмислення не лише уявлень про оточуючий світ, але й 
ролі в ньому людини. По-друге, посилення політичної просвіти і пропаганди вимагало розгортання «холодної війни», 
тривожний поділ світу на дві протилежні системи. По-третє, одним із наслідків війни для СССР стало значне 
зниження освіченості та культури широких верств населення, втрата освітніх навичок колишніми фронтовиками. 

Першими, хто побачив необхідність створення просвітницької структури, котра допомогла б вирішити ці 
проблеми, стали представники творчої інтелігенції: вчені, письменники, митці [1]. 

Товариство «Знання» України - наймасовіша громадська науково-просвітницька організація нашої держави, 
заснована 16 січня 1948 р. 

Безумовно, розглядати всі форми і методи роботи, які використовували лектори Товариства - справа 
нездійсненна хоча б тому, що майстерність лектора можна віднести до ряду людських здібностей, свого роду 
мистецтва. Сюди входять такі компоненти, як мистецтво і культура мови при врахуванні освітнього складу аудиторії. 
Мова лектора повинна бути адекватною аудиторії, інакше станеться неминуче - обірветься нитка, що пов’язує людей 
з лектором. Особливе значення має знання лектором нової літератури з проблеми, що розглядається. Настільки ж 
важливе уміння відповісти на запитання аудиторії (нехай навіть з викликом, за оцінками часу - навіть провокаційне) - 
найменша фальш, прагнення лектора замість відповіді перейти до агресивної форми спілкування - і потрібний 
контакт зі слухачами втрачається. Є багато інших тонкощів, що набуваються тільки з часом, в процесі 
безпосереднього спілкування з аудиторією, у міру накопичення лекторського досвіду. Більш того, практика свідчить, 
що вміння спілкуватися з аудиторією - своєрідний дар, яким володіють далеко не всі. Лектор може бути чудовим 
фахівцем у своїй справі, але не вміти в доступній формі викласти особливості проблеми, про яку розповідає. Всі 
лектори знають, наскільки важливо тримати аудиторію в деякій напрузі. Це - одна з найскладніших складових його 
майстерності. Якщо лекція проходить монотонно, емоційно бідно - вона приречена стати малоефективною. 

Підготовка лекторської корпусу, вдосконалення методики цієї роботи довгий час відносилася до 
найважливішого напряму діяльності Товариства. 

Наукові установи та ВНЗ могли стати основним джерелом формування таких лекторів. Але тут була 
непроста проблема методологічного контролю за матеріалом, що використовувався для виступів. Вихід був 
знайдений - з числа громадських лекторів формувалися науково-методичні секції, які повинні були забезпечувати 
якість і зміст лекційної пропаганди в «своїй» області. Таким чином, організаційний контроль доповнювався і 
науковим, але вже з боку фахівців і колег лекторів. 

Схема методичної роботи з лекторами в перші роки існування Товариства була досить проста. Вона 
включала дві активні форми впливу: дійсні члени організації контролювали виступи членів-змагальників і надавали 
їм підтримку у підготовці лекцій. 

Основні форми контролю за якістю лекцій - прослуховування в аудиторії і рецензування - збереглися і в 
подальшому. Поступово, з переведенням рецензування на планову основу, при методичних радах і секціях 
створюються групи рецензентів, організовується їх професійна підготовка. Поширення набуває такий методичний 
жанр, як усна або друкована оглядова рецензія. 

Спочатку, в першій половині 50-х рр., система підготовки лекторів складалася головним чином з 
інструктивних лекцій та семінарів, що відповідало тій пасивній ролі, яка відводилася членам-змагальникам. Власне, 
ця форма роботи діяла по всій країні, будучи загальноприйнятою, оскільки дозволяла передавати нижній 
пропагандистській ланці ідеологічні директиви, без чого ця робота, в ті часи, майже не мислилася. Але вона постійно 
вдосконалювалася. Якщо в першій половині 50-х рр. вона обмежувалася інструктивними лекціями та семінарами, то 
з другої половини 50-х рр. в практику впевнено ввійшли семінари лекторів за галузями знань, організаторами яких, 
як правило, виступали республіканські секції. 

Пряме інструктування, характерне для перших років, розпадається на його складові: інформування та 
навчання методиці підготовки лекцій. Поступово в програми семінарів, які тепер можна було б назвати інструктивно-
методичними, включаються елементи загальної методики - перш за все питання ораторського мистецтва і культури 
мовлення. Це була, хоча і не нова форма роботи, але значна за обсягом. 

З перетворенням Товариства на масову організацію, залученням до лекційної роботи значного числа 
лекторів усе більшої ваги почала набувати методична робота в Товаристві. Якщо в перші роки його діяльності 
єдиною формою було взаєморецензування лекцій, то на початок 60-х рр. вже виникла система методичної роботи з 
лекторами. При правлінні республіканського Товариства діяло 30 науково-методичних секцій (за галузями знань). 

Отже, за цей період своєї діяльності республіканське Товариство виявилося здатним в масштабах 
республіки організовувати ефективну лекційну пропаганду, забезпечувати системний характер освіти дорослих з 
багатьох галузей знань. 

Загальний підйом просвітницької діяльності початку 60-х рр. торкнувся також і підготовки лекторів. Досить 
сказати, що кількість. інструктивно-методичних лекцій і семінарів у 1960 р. порівняно з попереднім 1959 р. зросла в 
2,5 рази [2]. 

Робота з аудиторією припускала вибір особливих форм і методів роботи. Крім того, слід враховувати, що ці 
форми серйозно відрізнялися від специфіки спілкування за допомогою друкованого слова. Тому, звичайно, роки 
роботи Товариства «Знання» (під якими б назвами воно не діяло) - це час серйозної перевірки методичного багажу, 
накопиченого лекторським корпусом організації. 

Протягом двох десятиліть сталися суттєві зміни в організаційно-методичній роботі Товариства «Знання». 
Багато нового в цьому плані вніс VI з’їзд Товариства, що відбувся в травні 1964 р. Він накреслив цілу систему 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації і методичної майстерності лекторів. Зокрема, з’їзд зобов’язав 
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правління республіканського Товариства, місцеві організації проводити семінари - наради, наукові конференції, Дні 
лекторів, створити школи лекторської майстерності, налагодити шефство досвідчених лекторів над молодими. 
Перед групами членів Товариства ВНЗ ставилося завдання організувати школи молодого лектора, залучивши до 
навчання в них студентів старших курсів та аспірантів. 

VII з’їзд Товариства, скликаний у травні 1968 р., приділив велику увагу подальшому вдосконаленню системи 
підготовки лекторських кадрів. Поставлено завдання створити в обласних, міських та районних організаціях 
методичні кабінети як центри методичної роботи з лекторами [3]. 

У 60-70-і рр. вимоги до лектора значно підвищилися порівняно з попереднім періодом, що зумовило 
необхідність поряд з кількісним ростом Товариства витримувати якісні параметри, які могли забезпечити в першу 
чергу вчені та викладачі. Не випадково у листопаді 1969 р. пленум правління Харківської обласної організації 
звернувся до вчених ВНЗ, науково-дослідних та проектних інститутів із закликом регулярно виступати зі своєю 
науковою проблематикою в масових аудиторіях. 

В умовах перетворення організації Товариства на масову все більшої ваги набувала робота з підвищення 
кваліфікації лекторських кадрів. Поряд із семінарами за галузями знань, що ввійшли в практику ще в 50-і рр., за 
ініціативою правління Товариства «Знання» УРСР стали проводитися тематичні семінари зі значних комплексних 
проблем. Один з таких семінарів з питань національної політики та інтернаціонального виховання, в якому взяли 
участь 1200 лекторів, проведено у Львові в травні 1967 р. Участь в його роботі відомих вчених з Києва, Москви та 
інших міст забезпечили йому високу якість [4, с. 135]. 

Хоча, 60-і перша половина 70-х рр. в історії Товариства «Знання» України – це період перш за все 
екстенсивного росту організації. Проте цей ріст досяг такого рівня, при якому підтримка ефективності роботи 
вимагала якісних змін. 

Вдосконаленню лекційно-просвітницької роботи сприяв проведений на базі Харківської обласної організації 
експеримент. Протягом 1982-1983 рр. там фактично було реформовано традиційну для СССР схему організації 
лекційної пропаганди, підготовлено ґрунт для перебудови лекційної пропаганди на території всієї республіки. Можна 
сказати, що перший етап перебудови лекційної пропаганди, оснований на Харківському експерименті, відкрив нові 
можливості для приведення у відповідність з вимогами життя стандартів лекційно-просвітницької діяльності, 
подальшого розширення присутності на інформаційно-аналітичному ринку структур Товариства «Знання». 

У ході Кримського експерименту, що розпочався у 1986 р., було завершено створення механізму 
договірного співробітництва Товариства «Знання» з іншими організаціями та творчими спілками відносно обсягу, 
тематичної спрямованості, географії лекцій, методичної роботи з лекторами, контролю за якістю виступів, виплати 
гонорару, зміцнення і розвитку матеріальної бази, здійснення єдиного планування в лекційних аудиторіях, 
підвищення ролі інституту громадських організаторів лекційної пропаганди. 

У 70-80-х рр. продовжували вдосконалюватися форми і методи лекційно-просвітницької діяльності. 
Прикладом може слугувати створення комплексів лекційної пропаганди на базі культурно-освітніх установ в 
Київській області. Вдосконалювалася робота народних університетів, які не лише сприяли самоосвіті, але й активно 
використовувалися для підвищення кваліфікації спеціалістів різних галузей народного господарства. 

Крім постійно діючих семінарів, кожних три роки проводилися разові семінари зі всіх галузей знань. 2-3 рази 
на рік організовувалися науково-методичні конференції з кількістю учасників до 200 осіб. Практикувалося також 
стажування лекторів в Києві при науково-методичних радах і секціях. Ефективною формою підвищення кваліфікації 
лекторів стали заочні відділення на базі ВНЗ. Особлива увага зверталася на молоді резерви лекторів, що 
готувалися у школах молодого лектора при ВНЗ і правліннях Товариства. На кінець 70-х рр. загальна кількість шкіл 
молодого лектора досягла майже 800, а тих, хто в них навчався - 40 тисяч. Крім того, в республіці працювало 
близько 100 університетів і шкіл лекторської майстерності. До 1985 р. навчальну програму шкіл та університетів 
засвоїли понад 200 тис. чоловік [4, с. 138]. Розгалужена мережа різноманітних семінарів функціонувала при 
обласних, міських та районних організаціях Товариства «Знання». 

Серед тематичних напрямків лекційної роботи 2/3 загального обсягу лекцій складала пропаганда суспільно-
політичних знань. У період застою особливо інтенсивно розроблялися такі пропагандистські теми, як радянський 
спосіб життя, патріотичне та інтернаціональне виховання. Але предметна методика - це лише одна з ліній у 
підготовці лекторів. Не менш важливим було формування лекторської майстерності та лекторської культури. 

Однією з особливостей просвітницької діяльності кінця 80-х рр. стало кардинальне оновлення наукового 
контексту, особливо у сфері гуманітарних знань. Стали формуватися практично нові для радянської науки 
дисципліни: політологія, релігієзнавство. Значно розширилися рамки політекономії, соціології, психології, зникли 
фігури замовчування, що існували в історичній науці. Велику зацікавленість викликали по-новому прочитані сторінки 
вітчизняної історії, її культури, особливо періоду козаччини, української революції 1917-1921 рр. Все це вело до 
необхідності перегляду лекційної тематики, сприяло залученню більш широкого кола вчених, викладачів, вносило 
нові акценти у діяльність методичних органів і установ Товариства «Знання». 

Таким чином, Товариство до кінця 80-х рр. продовжувало розвиватися як громадська науково-просвітницька 
організація з глибокими демократичними традиціями. Воно зміцніло організаційно і методично, виробило нові форми 
роботи, досягло значних успіхів у сфері добору, підготовки і перепідготовки лекторських кадрів, управлінні якістю 
лекційної пропаганди. 

Товариство «Знання» до початку 90-х рр. залишалося масовою громадською організацією з розгалуженою 
системою науково-методичних органів, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації лекторських кадрів, 
охоплювало надзвичайно широкий тематичний спектр пропаганди наукових і політичних знань, допомагало 
заповнювати вакуум інформації, прогалини загальної освіти, сприяло формуванню культури людини. Саме з цих 
позицій вивчення досвіду роботи Товариства і його застосування в нинішніх умовах представляє не лише науковий, 
але й практичний інтерес, адже в системі Товариства «Знання» створена в основних елементах багаторівнева 
система безперервної освіти дорослих, освіти протягом життя. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОФЕСІЙНИХ 

КОЛЕДЖАХ 
 

Відповідно до чинного законодавства, будь-яка освітня установа, у тому числі професійна, є незалежною в 
розробці й затвердженні освітніх програм, у здійсненні освітнього процесу, поточного контролю успішності, у виборі 
системи оцінок, форми, порядку й періодичності проміжної атестації осіб, які в ній навчаються. Діяльність 
професійних коледжів уже не регламентується твердими установками наказів, інструкцій, положень та інших 
численних централізованих вказівок - чому і як учити. Професійним коледжам і педагогам надані широкі можливості 
для прояву ініціативи, педагогічної творчості, для ефективного використання передового педагогічного досвіду, 
педагогічних експериментів.  

Як показує практика, традиційна система підготовки фахівців не забезпечує виконання вищевказаних вимог 
через властиві їй інформаційно-репродуктивних методів навчання, які довгий час домінували. В сучасних умовах такі 
методи навчання, хоча і мають право на існування, проте не відповідають зміненим вимогам до якості підготовки 
фахівців. Їх педагогічні можливості зводяться до підготовки хороших виконавців. Вони не забезпечують формування 
в належній мірі творчої та пізнавальної активності, самостійності в роботі. А адже саме ці якості є одними з 
основних, які характеризують готовність фахівця до професійної діяльності і гарантують її успішність. 

Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти, основу теоретичного навчання, що 
забезпечує професійну підготовку учнів за професією (групою професій), складає вивчення загально-технічних і 
спеціальних предметів [3, с. 34]. 

Завдання вивчення спеціальних предметів (або одного інтегрованого, синтетичного предмета - «спеціальної 
технології»), що є основою професійного блоку теоретичного навчання. При цьому в учнів формуються здібності 
орієнтуватися в сучасному виробництві, вміння вирішувати конкретні виробничі завдання, пов'язані з виконанням 
робіт, типових для відповідних професій або спеціальностей. 

Отже, провідними функціями викладання спеціальних дисциплін у професійних коледжах можна вважати: 
- Інтенсивний розвиток особистості студента і педагога; 
- Демократизацію їх спільної діяльності та спілкування; 
- Гуманізацію навчально-виховного процесу; 
- Орієнтацію на творче викладання і активне навчання, ініціативу студента у формуванні себе як 

майбутнього професіонала; 
- Модернізацію засобів, методів, технологій і матеріальної бази навчання, що сприяють формуванню 

інноваційного мислення майбутнього професіонала. 
Особливий акцент робиться на особистісно-орієнтовані технології - навчання у співробітництві, метод 

проектів, технології індивідуалізації і диференціації, разнорівневе навчання. 
Технологія індивідуалізації знаходить широке застосування при проведенні занять дисциплін з курсовим 

проектом, дипломному проектуванні. Успіхи студентів при захисті курсового або дипломного проектів свідчать про 
результативність роботи [5, с. 188]. 

Нині навчання у професійному коледжі має ґрунтуватися на діалогічному підході, що передбачає взаємодію 
учасників педагогічного процесу, їх самоактуалізацію і самоорієнтацію. Передбачається, що викладач не 
протиставляє себе учням, а займає з ними рівноправну позицію, залишаючи за собою право управляти способами 
взаємодії. Він дає можливість учням бути активними суб'єктами навчальної діяльності, що сприяє практичній 
реалізації їх прагнення до професійного становлення та самоствердження. Так, І.В. Гравова, що займається 
проблемою індивідуалізації вузівської освіти, виділяє проектні та інтерактивні методи як найбільш оптимальні для 
«вбудовування в процес колективної навчальної роботи та забезпечують студентам можливість проявити 
індивідуальність, відстоюючи свою точку зору». Серед інтерактивних методів І.В. Гравова виділяє дискусії, 
«мозкового штурм», ділову гру, тренінг. 

Методи евристичної бесіди, дискусії, «мозкового штурму», ділової гри, тренінгу стимулюють активність 
студентів як суб'єктів самопізнання і саморозвитку, здатних до цілеспрямованого проектування перспектив розвитку 
власного «Я». При проведенні тренінгу, як провідного методу інтерактивного освіти, вдається створити ситуації, в 
яких стають можливими всі структурні елементи самовихованні студентів - сприйняття образу власного «Я», 
виявлення його недоліків, усвідомлення цінності особистісного перетворення, прийняття бажаних змін особистості як 
індивідуальної потреби, проектування діяльності по саморозвитку. [4, с. 68].  

Мета інтерактивного навчання - це створення викладачем умов, коли учень сам буде відкривати, здобувати 
і конструювати знання. Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, а також веде 
до розвитку професійних і особистісних якостей учнів, зокрема: росту активності, критичного мислення, розвитку 
здібностей до аргументації своєї думки, посиленню відповідальності за ухвалення рішення, формування здібностей 
до співробітництва і командної роботи тощо. Застосування технологій інтерактивного навчання, на нашу думку, є 

доцільним і ефективним у процесі викладання спеціальних дисциплін у професійних коледжах [1, с. 12]. 

В процесі виконання дослідницьких проектів та завдань студент оволодіває певними дослідницькими 
вміннями: працювати з науковою літературою, здійснювати відбір і аналіз необхідної інформації, бачити проблему 
дослідження, виробляти гіпотезу, давати визначення понять, аргументовано і логічно викладати думки в письмовій 
та усній формі, самостійно створювати алгоритми діяльності, приводити розгорнуті докази; об'єктивно оцінювати 
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свої досягнення; співвідносити докладені зусилля з отриманими результатами діяльності, відстоювати особисті 
світоглядні погляди, беручи участь у щорічних науково-практичних конференціях. 

Проведення уроків спеціальних дисциплін з використанням відеоматеріалу, комп'ютерних презентацій – це 
потужний стимул у навчанні. За допомогою таких уроків активізуються психічні процеси студентів: сприйняття, увага, 
пам'ять, мислення; набагато активніше і швидше відбувається збудження пізнавального інтересу [2, с. 25]. 
Інформаційні технології надають інформацію в різних формах і тим самим роблять процес навчання більш 
ефективним. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить 30%, а набуті 
знання зберігаються в пам'яті значно довше. Таким чином, застосування інформаційних-комп’ютерних технологій в 
сукупності з правильно підібраними технологіями навчання, створюють необхідний рівень якості навчання, 
варіативності, диференціації та індивідуалізації навчання. 

Прищеплення інтересу до досліджуваного предмета, активізація творчої діяльності учнів, формування в них 
умінь самостійної пізнавальної діяльності досягається при проведенні занять в нетрадиційній формі. 

Системою стало проведення конференцій в період тижнів спеціальності за підсумками проходження 
студентами виробничих практик (технологічної та переддипломної), в яких беруть участь студенти третіх та 
четвертих курсів спеціальності. На конференції студенти не тільки діляться своїми враженнями, отриманими на 
практиці, але і підтверджують, що практика спрямована на оволодіння професійною діяльністю за фахом; 
закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань, отриманих при вивченні дисциплін спеціального 
циклу, придбання первинного практичного досвіду, розвиток професійного мислення, перевірку професійної 
готовності до самостійної трудової діяльності, вивчення роботи щодо забезпечення безпеки руху і охорони праці на 
залізничних підприємствах. Що нерідко доводилося їм використовувати свої теоретичні знання при виконанні 
конкретних доручень фахівців станцій, депо та інших установ, кажуть напутнім словом студентам молодших курсів. 

Основна задача середньої професійної освіти - підготовка студентів до майбутньої трудової діяльності, 
керівника середньої ланки в тому числі. 

Підготовка до праці включає в себе, з одного боку, озброєння основами знань, з іншого - формування 
професійних умінь. Спеціаліст повинен вміти планувати свою роботу, приймати оперативні рішення на основі 
аналізу ситуації, що склалася, робити розрахунки, контролювати хід і результати своєї праці. 

Уміння формуються в процесі діяльності. Щоб виробити те чи інше вміння, необхідно багаторазове 
повторення дій, вправа, тренування. Формування умінь відбувається в процесі багаторазового виконання 
студентами відповідних завдань: задач, тренувальних тестованих завдань, різних розрахунків, аналізу ситуацій. 

Суть інноваційних технологій, спрямованих на формування умінь як раз і полягає в тому, щоб забезпечити 
виконання студентами таких завдань, у процесі вирішення яких вони опановували б способами діяльності. 

Висновки. Сучасні методики і технології викладання спеціальних дисциплін у професійних коледжах 
відіграють важливу роль у навчально-виробничому процесі і впливають на формування професійного 
самоствердження учнів. У той же час, аналізуючи освітній процес у професійних коледжах, можемо зазначити, що на 
сучасному етапі інноваційні методики і технології викладання спеціальних дисциплін використовуються рідко, 
заміняються простим поясненням матеріалу і демонстрацією виробничого устаткування і принципів роботи з ним. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження даної проблеми можна вважати розробку технології 
забезпечення практичного учнями професійних коледжів отриманих знань із спеціальних навчальних дисциплін у 
процесі вузівської підготовки. 
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МЕКТЕПТІҢ МАТЕМАТИКА КУРСЫНДАҒЫ ЫҚТИМАЛДЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ МАЗМҰННЫҢ МАҢЫЗЫ  

 

Мектептегі математикалық білімнің мазмұны қазіргі математика ғылымының мазмұны мен даму деңгейін 
көрсетеді және өспелі ұрпақты қажетті математикалық деңгейде дайындау қоғамдық қажеттілікті білдіреді. 

Еліміздегі мектеп біліміне ықтималдық-статистикалық мазмұнды енгізу қажеттілігі - оның білімділік және 
әлемдік көзқарастағы бағалылығына негізделген. Академик Б.В.Гнеденко ықтималдықтар теориясы мен 
математикалық статистиканың маңыздылығын ерекшелеп, назарын мынаған аударды: «болашақ азаматтарды бала 
кезінде немесе жас шағында табиғат құбылыстарындағы заңдылықтарды іздестіруді кең қарастыруға мүмкіндік 
беретін ғылымның үлкен тарауы ретінде статистикалық тұжырымдармен таныстыру маңызды» [1, 7б]. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін мектепте оқытудың дүниетанымдық 
маңызы зор. Шет елдерде ықтималдық-статистикалық материалдарды мектеп математика курсына енгізу идеясы 
1960 жылдардан бері зерттеліп және оларды оқытудың айтарлықтай тәжірибесі жинақталған. 

Әлемдік тәжірибеде статистика және ықтималдық негіздерін баяндауға мектепте математиканы оқытуда 
айтарлықтай көңіл бөлінеді. Сонымен бірге ықтималдық және түсіндірмелі статистика туралы көрнекі түсініктермен 
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танысу оқудың алғашқы жылдарынан басталады, оқушылар кейінгі барлық мектеп жылдары бойында стохастикалық 
материалды оқып-үйренуді жалғастырады. 

Мектепте ықтималдық және статистика негіздерін оқытуда мол және жалғасқан тәжірибесі бар, ал қазіргі 
уақытта білім беру мазмұнын жаңарту бойынша белсенді жұмыс жасап жатқан елдердің тәжірибесін талдау 
маңызды болып саналады. Бұл Ұлыбритания, Белгия, АҚШ, Жапония, Франция, Германия және т.б.  

Англия мен Шотландияның ұлттық жоспарларының өзгешеліктеріне қарамай, жалпы Ұлыбританияның екі 
бөлігінде де ықтималдық-статистикалық материалды оқып-үйренуге едәуір уақыт дәстүрлі белгіленген. Төменгі 
сыныптарда заттарды топтау, мәліметтерді жинау, кестені оқу және толтыру, диаграммаларды оқу және тұрғызу, 
ықтималдық сөздікті қалыптастыруға, кездейсоқ оқиғаның пайда болу мүмкіндіктерін салыстыруға ерекше көңіл 
бөлінеді.  

Осыдан, Англия мектептерінде математикалық білім беруде ықтималдық-статистикалық материал жеке 
маңызды желі түрінде ұсынылған деп қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар, жаңа стандарт Англияның 
математикалық білім берудегі бұрынғы стандартымен (1989) салыстырғанда курстың практикалық бағытын 
күшейтуді, яғни мазмұндық есептерге бағдар, статистика негіздерін стохастикалық желі базасы ретінде қарастыру, 
кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы ұғымын алдымен статистикалық, ал кейін классикалық тәсілмен беруді 
қарастырады. Бұл статистикамен ешқандай байланыссыз жеке баяндалатын, формалды комбинаторика базасында 
классикалық жорамал ықтималдық модельдер тұрғызу басты мақсат болып табылатын, ықтималдық-статистикалық 
материалды берудің дәстүрлі жүйесінен батыл бас тартуды айтады. Англияның қазіргі стандартында оқушыларға 
қойылатын талаптар негізінен формалды емес мазмұндық, сапалы категориялық деңгейде тұжырымдалған, 
нәтижені түсінуге, түсіндіре білуге және тұжырымдауға бағытталған. Сондай-ақ сәйкестендірілген формалды және 
абстрактілі математикалық аппаратты меңгеру талаптары тура әлсіз формада ұсынылған, сонымен қатар мектептегі 
математикалық білім қазіргі әлемдік тенденцияларға сәйкес келеді. 

Белгияда шығарылған және үлкен атақты иеленген, авторлармен «Статистика мен ықтималдықтың 
антиоқулығы» деп аталған орта мектепке арналған оқулық қызығушылық туғызады [2]. Математикалық тұрғыда 
сауатты, қызықты, жақсы тілмен жазылған оқулық толығымен нақты мәліметтер, елдің қазіргі нақты өмірі негізінде 
құрылған. Бұл «антиоқулықта» математикалық теория мен есептер жұмыссыздықтың көбеюі, жұмысшылыр мен 
мемлекеттік қызметкерлер, әйелдер мен ерлер жалақысын салыстыру, оқушылардың оқу нәтижелерінің ата-
аналарының әлеуметтік-кәсіби деңгейіне тәуелділігі және т.б. тікелей практикалық, әлеуметтік мәселелер базасында 
тұрғызылған. Бұл белгілі оқулықтың қызықтылық жағы елдің ресми құрылымдарымен ұсынылған статистикалық 
мәліметтерді жалған түсіндіруді кәсіби және сенімді талдау. Осылайша, ықтималдық-статистикалық дайындықты 
адамның өмірлік маңызды білім қорына ендіру, мұнда мектеп оқулығы шегінде жүзеге асырылған.  

Жапонияда түсіндірмелі статистика курсы мектептің екінші сыныбынан басталады, көп назар 
пропедевтикаға, мәліметтерді жинау бойынша жұмысқа, кестелер мен диаграммалармен жұмыс жасауға 
аударылады. Орта мектепте салыстырмалы және жинақталған жиілік, мода, медиана және мәліметтер қатарының 
арифметикалық ортасын табу қарастырылады. Ықтималдық туралы алғашқы ұғым ұтыстарды бағалау сияқты 
көрнекі деңгейде беріледі, қарапайым комбинаторикамен біруақытта қарастырылады. 

Бастауыш мектепте жеті жастан бастап түсіндірмелі статистика базасында пропедевтикалық жұмыс 
жүргізіледі. Мұнда бес жыл бойында балалар кестелер мен диаграммалар көмегімен ақпараттарды жинау және 
өндеу дағдыларына оқытылады. Негізгі курстың бірінші оқу жылы бойында мәліметтерді жүйелеу және таңдамамен 
жұмыс жасауға байланысты сұрақтар қарастырылады. Мұнда мәліметтерді жинау және жүйелеу тәсілдері: жиілік 
үлестірімінің кестесі; гистограммалар; кумулятивтік жиіліктер қарастырылады. Кейін олардың мағыналық 
ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі орта мәндерін (мода, медиана) табуды үйренеді. Келесі сыныпта 
ықтималдықты оқып-үйренуге өтеді. Мұнда қарапайым комбинаторика базасында ықтималдық ұғымдарға 
классикалық тәсіл қарастырылады. Тек қорытындысында ғана статистикалық ықтималдық ұғымы енгізіледі. Соңғы 
кезеңде мәліметтер корреляциясы қарастырылады. Сонымен қатар, қарапайым мысалдармен бас жиынтық және 
таңдама ұғымдары оқып-үйретіледі және таңдау әдісі қарастырылады.  

Жалпы алғанда, нақты өмірдің мысалдарын, есептерін талдауға жоғары деңгейде назар аударылады. 
Сұрақтың формалды жағын қарастырмауға тырысу байқалады. Ақпаратқа адекватты арақатысты тәрбиелеу 
маңызды міндет болып есептеледі [3. 32б].  

Көптеген елдерде ықтималдыққа деген формалды және формалды емес тәсілдер арасындағы белсенді 
күрес жалғасуда екенін атап кеткен жөн. А.Плоцкидің жұмысында Польшада оқыту әдістемесінде ықтималдықтар 
теориясын қарастырудың кең тараған дидактикалық тәсілдерінде ол көбінесе комбинаторикамен одақтастырылады 
және математикалық статистикадан жасанды жекеленеді [4, 27б]. Бірақ та, көпшілігі қазір стохастиканы бірінші 
кезекте статистикалық ұғымдардың табиғи мағынасы мен материалдық әлеммен генетикалық байланысына, 
олардың нақты түсіндірмесі мен қолданылуын тұрғызу және пайдалануына сүйене отырып қарастыруды ұсынады.  

Жүргізілген шет елдік тәжірибені талдауды аяқтай келе келесі қорытындылар жасауға болады: 
1. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика курсының орны мен көлемі 15 жасқа дейінгі 

балалар үшін әртүрлі елдерде түрлендірілген, бірақ барлық елдерде материал көлемі едәуір және қарастырылған 
барлық елдердің мектептерінде оқытылатын кейбір жалпы базалық элементтер ерекшеленеді.  

2. Әлемдік тәжірибеде стохастикалық материал бастауыш, негізгі және орта мектептің барлық курсы 
бойында сандармен, функциялармен, планиметрия және стереометриямен тең деңгейде оқытылады. 

Қазақстан мектептерінің практикасына 1999 жылы жалпы білім беретін мектептердегі математика пәнінің 
бағдарламаларына (жоба) ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері енгізілді. 

2002 жылы бекітілген және қазіргі уақытта қолданыстағы ҚР орта білім берудің жалпыға міндетті 
мемлекеттік стандартында «Математика» пәні бойынша оқу пәнінің базалық білім мазмұнында ықтималдық 
теориясы мен математикалық статистика элементтері бойынша оқушыларға қойылатын талаптар ауқымы 
айқындалған.  

«Ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтері» желі мазмұнын берейік: статистикалық 
мәліметтердің берілу тәсілдері (кестелер, диаграммалар, полигон), статистикалық сипаттамалар (мода, медиана, 
арифметикалық орта, өріс, орта сипаттамадан ауытқу); нақты процестердің графиктері, варианталарды санау, 
жүйелік іріктеу, варианталар терегі, алмастырулар, орналастырулар, терулер, Ньютон биномы; кездейсоқ сынау; 
ақиқат, мүмкін емес және кездейсоқ оқиғалар, тең мүмкіндікті оқиғалар, жиілік, кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы; 
ықтималдықтың классикалық, геометриялық моделі. 
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Бірақ осы уақытқа дейін бастауыш пен негізгі мектепке арналған математика оқулықтары мазмұнынан 
«Ықтималдықтар теориясының элементтері мен математикалық статистика» тарауының тақырыптары өз орнын 
толық таппады.  

Демек, бүгінгі күн тәртібінде біздің елімізде ықтималдық және статистика негізін мектептегі математикалық 
білім мазмұнына теңқұқықты етіп енгізу туралы сұрақ тұр. Ол талқылау мен дискуссия кезеңінен мектептің базалық 
математика курсынан стохастикалық жүйенің орнын таңдау, оның мазмұнын нақтылау мен оқытудың әдістерін 
жасауға байланысты нақты шешімдерді іздеу кезеңіне өтті. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТИПОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В010100 - ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Дошкольное воспитание и обучение является составной частью и первым уровнем непрерывного 
образования, которая вносит определенный вклад в решение задач, стоящих перед всей образовательной 
системой. На это акцентируется внимание и в Государственной программе развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы, где определены цели и задачи модернизации дошкольного воспитания и обучения 
касательно организации, содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе, которые создают 
объективные предпосылки для обеспечение равной стартовой возможности при их поступлении в школу.  

Общеизвестно, что эти задачи решаются усилиями всех участников (родителей, воспитателей, учителей, 
воспитанников и обучающихся, общественостью) педагогического процесса, прежде всего профессионально 
подготовленными специалистами, которые владеют новейшими достижениями педагогической науки и передовой 
практики, современными образовательными технологиями.  

Однако педагог-воспитатель – ведущая фигура в процессе формирования личности ребенка до 
шестилетнего возраста, обеспечивающая создание единого уровня подготовки к адаптации и обучению в школе 
адекватно требованиям социального заказа общества к дошкольникам, что в свою очередь обуславливает 
необходимость модернизации системы подготовки специалистов дошкольного образования, так как традиционная 
ее форма не удовлетворяет социальный заказ общества, родителей и начальной школы. А даже по многим 
параметрам отстает от практики воспитания и обучения. Причем это следует осуществлять с опережением, чтобы 
выпускники педагогических вузов и колледжей своевременно осуществили общую и специальную подготовку 
пятилетних детей к массовому обучению в первом классе 12-летней школы в 2015 году.  

Необходимость модернизации концепции подготовки и переподготовки педагогических работников (и 
будущих, и действующих) дошкольного образования связана также:  

- с недостатками существующей доминантой системы подготовки, которая ориентирована на передачу 
знаний, а не на формирование компетентности педагога и уделяющая меньше внимания овладению практическими 
умениями и навыками, личностными качествами; 

- действующей традицией подготовки, которая ориентирована преимущественно на формирования 
теоретических знаний, в частности системы понятий по сравнению с формированием опыта работы в 
профессиональной педагогической деятельности; 

- качеством подготовки, не способствующей реализации тех требований, который предъявляет 
современный рынок труда к выпускникам педагогического вуза и действующим педагогам;  

- обеспечением непрерывности подготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом 
особеннности и последствий предстоящего перехода к 12-летней системе образования;  

- включением в Балонский процесс в сфере подготовки педагогических кадров.  
На наш взгляд, модернизация подготовки педагогов дошкольного образования, прежде всего, должна 

учитывать особенности современного ребенка. Общеизвестно, что он не такой, каким был его сверстник несколько 
десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 
Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в 
семье и в детском саду. Основная проблема современного дошкольника – это то, что культурная среда, в которой 
он развивается, эксплуатация огромного потенциала познавательного развития происходит в ущерб жизненно 
необходимого в этом возрасте личностного становления, основанного на любви, душевном тепле и внимании к его 
индивидуальности. 

Настораживает и вызывает особую тревогу «омоложение» на один год воспитанников предшкольного 
возраста и первоклассников. Это мотивируется страхом:  

- Возможно ли охватить всех пятилетних детей организованной предшкольной подготовкой, создавая при 
этом благоприятные условия малышам?  

- Будут ли созданы в школах необходимые условия для обучения шестилетних детей?  
- Готовы ли педагоги к проектированию и проведению организованной учебной деятельности 

воспитанников и прцесса обучения шестилетних детей с учетом их особенностей и возможностей?  
Практика также свидетельствует о том, что не все педагоги-воспитатели на должном уровне реализуют 

основные положения и требования ГОСО ДВО, особенно по той его части, которая связана с формированием 
компетенций (здоровьесберегающей; коммуникативно-языковой; познавательной; творческой; социальной), что 
косвенно подтверждает наличие разрыва между дошкольным образованием и системой подготовки 
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профессионально компетентных педагогов-воспитателй, что согласно специфике нашей профессиональной 
деятельности, позволяет изучить параллельно две аспекта одной проблемы относительно дошкольного уровня 
образования, чтобы получить обоснованные ответы на следующие вопросы:  

 Каково состояние дошкольного образования и подготовки педагогов? 
 Какой педагог-воспитатель нужен современной дошкольной организации? 
 Для какой дошкольной организации надо готовить специалистов?  
 Что надо изменить в подготовке и переподготовке педагогов-воспитателей, чтобы они в большей 

степени отвечали запросам современного общества?  
 Кто и как может обеспечить необходимое для работы в новых условиях качество подготовки 

педагоговвоспитателей?  
Действующий вариант ГОСО ДВО и комплект программ для различных возрастных групп («Жанұя», 

«Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз») на основе компетентностного подхода, явились в теории 
и практике дошкольного образования положительным и прорывным явлением, несмотря на имеющиеся некоторые 
недостатки в самих нормативно-правовых документах, а также на ряд нерешенных проблем и трудностей их 
внедрения. Несмотря на это, получены определенные положительные результаты в практике дошкольного 
образования, хотя от него отстает подготовка и повыщение квалификации специалистов.  

Вместе с тем очевидно,что достижение цели и решение задач формирования личности дошкольников, 
владеющих здоровьесберегающей, коммуникативно-языковой, познавательной, творческой, социальной 
компетентностями зависит от качества подготовки педагогов новой формации с высшим профессиональным 
педагогическим образованием, которые должны владеть новейшими достижениями в области науки и культуры, 
современными методами, инновационными технологиями дошкольного воспитания и обучения, совокупностью 
компетентностей необходимой для выполнения профессиональной деятельности.  

Обоснованный ответ на вышесформулированные вопросы, связанные обеспечением подготовки 
конкуретоспособного и компетентного педагога – воспитателя полагаем можно получить, если:  

 разработать скорректированный вариант проекта ГОСО ДВО РК на основе коррекции с учетом проблем, 
обусловленных переходом к 12 летней системе образования, ориентированной на обеспечене 
подготовки пятилетнего ребенка к обучению в школе; 

 определить направления коррекции комплекта программ для различных возрастных групп («Алғашқы 
қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз») по образовательным областям в соответствии с 
разработанным вариантом проекта ГОСО ДВО , особенно в плане конкретизации по части 
предшкольной подготовки; 

 разработать корректированный вариант проекта ГОСО ДВО по специальности дошкольного воспитания 
и обучения - документ, регламентирующий формирование типовой образовательной программы, где 
получат концентрированное изложение содержания и совокупность требований, обязательных при его 
реализации в организациях образования на основе коррекции действующего его варианта с учетом 
проблем, обусловленных переходом к 12 летней системе образования, ориентированной на подготовку 
педагогов новой формации, четко представляющих особенности шестилетнего ребенка и требования к 
его обучению в школе;  

 разрабатать типовую образовательную программу (ТОП) - документ, способствующий созданию единого 
образовательного пространства подготовки кадров по специальности дошкольного воспитания и 
обучения различными организациями образования одного уровня; 

 конструировать основную образовательну программу (ООП) - документ, разработанный конкретной 
организацией образования на основе рекомендуемой ТОП; 

 создавать типовые программы дисциплины (ТПД) – документы, конкретизирующие и детализирующие 
все компоненты процесса и результата освоения содержания дисциплин. 

Полагаем, что концептуальной научной основой всех разрабатываемых документов должен являтся 
компетентностный подход, который способствет овладению не только фундаментальными знаниями, но и 
формированию у будущих педагов-воспитателей практических компетенций, оптимизируют процесс вхождения 
выпускника в профессиональную деятельность, адаптацию к условиям ее осуществления, а также обеспечивают 
эффективное решение выпускником типовых профессиональных задач.  
 

 
Наталія Рой 

(Біла Церква, Україна) 
 

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Виховання є процесом, який всебічно досліджується педагогами різних рівнів і постійно приваблює 
науковців своєю глибиною, доцільністю аналізу. Воно є і категорією, яка має різнобічні трактування. Відомий 
вітчизняний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський наголосив на значущості виховного впливу на молодь від 16 
до 23 років (саме цей час її життя є студентським), оскільки у цей період віддається перевага тому чи іншому 
напрямку в мисленні людини, а також відбуваються конкретні зміни в її характері. 

Відомо, що у вищому навчальному закладі виховний вплив педагога на вихованця помітно слабшає, але 
посилюється логіка мислення молодих людей, які здобувають спеціальність, досягає високого рівня розвиток їх 
пізнавальних здібностей, усвідомлення ними значення цілеспрямованого застосування своїх сил у відповідності до 
нахилів і здібностей для розв'язання конкретних завдань. 

У сучасній вищій школі принципи виховання мають дещо інше змістове наповнення, ніж у попередні 
десятиріччя, і сприяють формуванню окремих якостей цілеспрямованої особистості майбутнього фахівця. 

Принципи виховного процесу (принципи виховання) — це загальні положення, в яких виражені основні 
вимоги до змісту, методів, організації виховного процесу. Вони відображають специфіку процесу виховання і на 
відміну від загальних принципів педагогічного процесу — це загальні положення, якими керуються педагоги при 
розв'язанні виховних завдань. 
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Принципи виховання у вищій школі - це основоположні ідеї, які втілюють у собі взаємозалежність його 
(виховання) мети, завдань, закономірностей і потреб суспільства щодо рівня сформованості необхідних якостей 
молоді України. 

До їх числа відносимо принципи: опори на позитивне у людині та її вчинках, єдності вимог і поваги до 
особистості вихованця, етнізації, народності, природовідповідності, культуровідповідності, виховання у колективі, 
демократизації, виховання у праці, наступності у виховній роботі кураторів, відповідності виховання індивідуальним 
особливостям молоді, інтегративності, поєднання цілеспрямованої виховної діяльності з ініціативою студентів, 
гуманізації, зв'язку виховання з життям. 

У вищій школі одним із найвагоміших принципів виховання є принцип опори на позитивне в людині та її 
вчинках. Він базується на вірі у правильне, добре в характері і діях особистості вихованця. Принцип опори на 
позитивне в людині орієнтує на повагу до неї, уважне ставлення до всіх її життєвих проявів, необхідну підтримку. 
Дотримання принципу сприяє розвитку взаємодовіри, взаємодії, взаємовпливу. Наслідком його реалізації є 
позитивна реакція вихованців на стосунки з особистістю педагога-куратора та підтримка його ініціатив, пропозицій, 
рішень. 

Інший принцип - принцип єдності вимог і поваги до особистості вихованця. У ньому закладено ідею 
позитивного впливу на людину через повагу до неї, «почуття шани, прихильне ставлення» та одночасне підвищення 
вимог з боку педагога, що стимулює цілеспрямований розвиток і дієвість вихованця, викликає у нього бажання жити 
творчо і цим підтримувати інших. У давнину наші предки, керуючись цим принципом, проявляли свою небайдужість 
до набуття молодою людиною життєвого досвіду, враховували у взаємодії з нею її погляди та переконання, сприяли 
покращенню долі, піклувались про правильну поведінку у соціумі та рівень життя. У їхній виховній практиці повага і 
вимогливість до особистості були першочерговими мотивами. 

Принцип етнізації виховання покликаний орієнтувати на врахування у виховному процесі ідей формування 
особистості, напрацьованих у межах кожного етносу для збереження його своєрідності, специфічності та підтримки 
кращих надбань прадідів. Він застосовується з метою кращого розуміння життєвих позицій студентів, їхніх релігійних 
переконань, політичної орієнтації, потреб і запитів. Завдяки дотриманню цього принципу куратор може регулювати 
взаємовідносини у студентському колективі. 

Принцип народності полягає у використанні з виховною метою ідей єдності загальнолюдського і 
національного, що сприяє формуванню національної спрямованості виховання, любові до першо-батьківщини та її 
народу, шанобливого ставлення до його культурної спадщини, народних традицій і звичаїв, національно-етнічної 
обрядовості людей, що населяють нашу країну. 

Принцип природовідповідності виховання базується не тільки на фізичних, психічних, психологічних, 
анатомічних, вікових особливостях студента, а й на етнічних, регіональних, статевих, оскільки нехтування їхнім 
значенням у процесі виховного впливу призводить до різнорідних наслідків для цілісного розвитку. Керуючись цим 
принципом педагог може впливати на особистість студента з огляду на його життєвий досвід, рівень орієнтації у 
суспільному житті, уміння застосовувати наявну тільки у нього інформацію щодо розвитку різностороннього 
наукового знання окремого регіону, області, краю тощо. 

Принцип культуровідповідності виховання означає здійснення виховного процесу на народознавчій основі: з 
урахуванням мови народу, його мистецтва, ремесел і промислів, культурних здобутків протягом багатовікової історії, 
оскільки вони є засобами впливу при виробленні у молоді духовних, моральних, матеріальних і інших цінностей. Цей 
принцип орієнтує куратора на роботу із забезпечення студентів розумінням важливості єдності та спадкоємності 
поколінь, підвищення ними свого рівня знань із вітчизняної та зарубіжної культури, застосування їх у спілкуванні з 
вихованцями. 

Принцип виховання у колективі передбачає всебічний розвиток особистості через взаємовплив, що 
відбувається у процесі взаємодії всіх його членів. Цілеспрямоване дотримання цього принципу допомагає 
підвищувати життєвий досвід вихованців; засвоювати, відпрацьовувати позитивні звички та сприяє викоріненню в 
окремих осіб набутих раніше негативних, а також розвиває навички ділового спілкування, уміння слідувати етичним 
нормам спільного життя тощо. 

Принцип демократизації виховання орієнтує на усунення авторитарності у вихованні; налагодження 
партнерських відносин між куратором і студентами, самими студентами, студентами і керівництвом вищого 
навчального закладу; сприйняття кожної особистості як вищої соціальної цінності; формування усвідомлення 
взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її відповідальністю за власні дії; розвиток індивідуальних 
здібностей та забезпечення можливості двостороннього волевиявлення, рівноправності, іноді самодіяльності. 

Принцип виховання у праці полягає у виробленні у студентської молоді бажання самостійно поповнювати 
свої знання шляхом плідної підготовки до навчальних занять, позанавчальних заходів, накопичувати необхідну для 
подальшої роботи інформацію. У давнину наші предки дотримувались цього принципу, залучаючи молодь до 
досвіду різносторонньої діяльності на основі пізнання найпоширеніших і найнеобхідніших професій свого краю. 
Через реалізацію цього принципу у вихованні студентської молоді досягається усвідомлення нею важливості 
цілеспрямованої праці задля досягнення поставленої мети. 

Принцип наступності у виховній роботі кураторів трактується як такий, що полягає у плануванні і організації 
виховної діяльності зі студентами та слухачами з урахуванням рівня вихованості кожного з них, міри сформованості 
тих або інших якостей, забезпечення життєвих потреб. 

З цим принципом тісно переплітається принцип безперервності виховання. Він полягає у цілісності та 
наступності виховного процесу, органічному поєднанні навчального та виховного факторів, формуванні 
всесторонньо розвиненої особистості. 

Принцип відповідності виховання індивідуальним особливостям молоді спрямовує на врахування у виховній 
практиці психологічних, психічних властивостей особистості, її моральних, фізичних, фізіологічних якостей, 
матеріальних потреб, духовних запитів тощо. Він орієнтує на налагодження куратором стосунків з кожним студентом 
відповідного факультету, відділення чи групи з урахуванням його етнічного походження, нахилів, здібностей, 
релігійних переконань тощо. 

Інтегративність виховання пояснюється як дотримання у виховному процесі єдності педагогічних вимог ВНЗ, 
сім'ї та громадськості. Цей принцип спрямовує на взаєморозуміння, взаємопідтримку, взаємодопомогу у стосунках 
між педагогами ВНЗ, сім'ями та громадськими організаціями, громадою в цілому для підкріплення процесу 
становлення й утвердження позитивних якостей особистості, підвищення спільними зусиллями якості виховного 
впливу на студентів. 
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Принцип поєднання цілеспрямованої виховної діяльності з ініціативою студентів орієнтує на подолання 
бар'єру між куратором і вихованцями через виваженість його рішень, підходів до розв'язання назрілих у 
молодіжному колективі проблем, взаємодію у необхідні життєві моменти; належне сприйняття й оцінку ініціативних 
проявів підлеглих. Принцип базується на виявленні пропозицій студентів і включення їхніх побажань у заплановані 
виховні заходи. Він передбачає відпрацювання куратором такого стилю взаємин, який не придушує, а збуджує сили 
вихованців, розвиває їх самостійність та ініціативу. 

Охарактеризований вище принцип перегукується із принципом гуманізації виховання у практичній діяльності 
кураторів вищої школи. Він проявляється у світогляді, пройнятому любов'ю до людей, повагою людської гідності, 
доброзичливому ставленні до вихованців, застосуванні найдоцільніших засобів впливу на них, підтримці їхніх ідей, 
допомозі в організації творчої, навчальної, науково-пошукової, громадської роботи, створенні умов для формування 
кращих якостей і здібностей молоді тощо. Гуманізація виховання передбачає наповнення виховного процесу 
благородними ідеями, спрямованими на розвиток у молодих людей природних здібностей, щирості, людяності, 
доброзичливості, милосердя, уможливлення здійснення ними щонайглибшого самопізнання та самореалізації. 

Принцип зв'язку виховання з життям базується на виробленні кураторами цілеспрямованого курсу на 
забезпечення формування у студентської молоді навичок пошуку сфери застосування своїх знань, пошуку 
інформації про найістотніші суспільні процеси, організації власної справи тощо. Він є постійно актуальним і не-
обхідним для усвідомлення студентами своєї ролі у подальшому житті. Крім того, спрямування названого принципу 
визначається повсякденною необхідністю орієнтуватись у потоці інформації, суттєвих подій і явищ. Принцип зв'язку 
виховання з життям передбачає врахування у виховному процесі особливостей суспільно-політичного, економічного, 
традиційного укладу життя у країні. 

З часом з'являються нові ідеї, які звертають увагу на необхідність застосування у вихованні студентської 
молоді інших або нових принципів. Адже, як справедливо зазначають сучасні вчені, - «виховання і розвиток - єдині». 

Виховання має специфічні особливості. 
По-перше, виховання — процес цілеспрямований, тобто він орієнтує на досягнення визначеної мети. Мета 

— це передбачення ідеальних результатів діяльності, але з урахуванням реальних можливостей і потреб 
суспільства у визначеному типі особистості. Таким чином, мета забезпечує перспективний творчий характер процесу 
виховання. 

По-друге, виховання — процес багатофакторного впливу на особистість, тобто на становлення й розвиток 
особистості впливають різні фактори: сім'я, друзі, засоби масової інформації, громадсько-політичне життя, релігія, 
церква тощо. 

По-третє, виховання передбачає концентричність організації виховного процесу на індивідуум. Дитина 
розвивається на всіх вікових етапах як цілісна особистість: це диктує необхідність одночасного формування різних 
якостей особистості: чесності, доброти, відповідальності, самостійності тощо. 

По-четверте, процесові виховання властива певна віддаленість результатів, їх стрибкоподібність. Це 
пояснюється тим, що результати виховної діяльності, виховні зусилля педагогів і батьків можуть виявлятися не 
одразу, а з часом, протягом тривалого періоду взагалі може здаватися, що всі зусилля марні, дитина не бажає 
прислухатися до порад, прагнути до розвитку своїх талантів і здібностей. Але через певний проміжок часу, навіть 
після закінчення ВНЗ, педагог з радістю побачить позитивний результат — зрілу особистість зі сформованою 
системою цінностей. 

По-п'яте, виховання — це процес довготривалий і безперервний, який супроводжує людину впродовж 
усього її життя. Виховання — це дорога без кінця. Гельвецій говорив, що все його життя було лише довгим виховним 
процесом. Відомо, що виховання продовжується й тоді, коли ніхто і ніщо спеціально не організовують цей процес, 
відсутність виховання — це також виховання. Але в дорослої зрілої людини з часом процес виховання переростає в 
самовиховання, прагнення до самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ УМОВАХ 

 

Головною тенденцією у розвитку сучасного суспільства є перенесення в освітніх системах акцентів з 
масових педагогічних явищ на самоцінність особистості, вивчення можливостей та умов її самовдосконалення й 
самореалізації. Визначальним напрямком реформування навчального процесу у вищій школі є оновлення змісту 
фахової підготовки шляхом зростання у ньому компонентів, спрямованих на самовдосконалення особистості. Це 
посилює актуальність розробки педагогічних технологій, здатних забезпечити виконання поставлених завдань. У їх 
розв’язанні першочергового значення набуває формування у майбутнього спеціаліста творчого потенціалу, потреби 
в постійному удосконаленні набутої освіти, підвищенні компетентності в умовах євро інтеграції, здатності 
орієнтуватися у мінливому інформаційному просторі. Саме тому оволодіння майбутнім вчителем, зокрема вчителем 
музики, технологією самовдосконалення є нині актуальною і набуває виняткового значення. 

Дослідження проблеми самовдосконалення вчителів музики потребує ретельного вивчення стану готовності 
студентів педагогічних освітніх закладів до цієї складної діяльності, яка пов’язана із усвідомленням ними 
необхідності постійного набуття нових знань, умінь та навичок, підвищення власної фахової досконалості 
майбутньої викладацької діяльності. Реалізація такої програми вимагає аналізу стану обраної проблеми.  
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Слід зазначити, що питання самовдосконалення вчителя широко висвітлено у роботах Н. Сегеди, К. 
Завалко, А. Маричевої, Н. Млиницької, А. Зайцевої, Л. Тоцької та ін. Фахова підготовка майбутніх учителів музичного 
мистецтва узагальнена в дослідженнях Хай Лінь, О. Прядко, О. Матвєєва, Л. Гавриленко, Цзінь Нань та інших. 

Аналіз цих робіт дав можливість усвідомити, що самовдосконалення – це складний і багатокомпонентний 
процес, тобто такий, який залежить власне від самої особистості, котра поставила перед собою конкретну мету. У 
суб’єктивних цілях він, головним чином, керований самою особою і здійснюється у її інтересах [1, с. 510]. Це 
спонукає до педагогічної розробки усвідомлених власних дій індивіда та можливості залучення педагогічного впливу 
з боку наставників, що робить даний процес необхідним в умовах педагогічного навчання, оскільки його 
неперервність дає шанси до перспективності розвитку.  

Отже метою даної статті є розкриття стану розвитку та міри готовності студентів до самовдосконалення в 
умовах навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.  

Для з’ясування готовності майбутніх вчителів музики до самовдосконалення було проведено діагностику 
серед студентів педагогічних ВОЗ (289 осіб). 

Так, на перший блок питань анкети про необхідність подальшого самовдосконалення, більше половини 
респондентів відповіли, що вони хочуть покращити свою фахову майстерність, та усвідомлюють необхідність подальшого 
власного перспективного зростання (62% від загальної кількості анкетованих). Було також з’ясовано, що безпосередня 
участь у практичній діяльності (співацькій, творчій та виконавській практиці) найбільше сприяє набуття необхідних 
практичних навичок. Вони вважають, що власна участь у творчих колективах, сольному виконанні може позитивно 
впливати на перспективний розвиток їхньої фахової майстерності. Менша частина опитуваних вбачає, що свої професійні 
здібності можна розвивати за допомогою вивчення відповідної науково-методичної літератури, аутотренінгу, 
прослуховування великої кількості аудіо- та відеозаписів інших виконавців. 

У цьому блоці питань було також виявлено, якій музичній діяльності (гра на музичних інструментах, 
оволодіння музично-теоретичними знаннями тощо), на думку респондентів, можливо навчитись самостійно. З 
відповідей студентів ми дізналися, що самостійно можна отримати знання з музичної грамоти та теорії постановки 
голосу. Це безпосередньо дасть можливість майбутнім учителям музики удосконалити власну виконавську 
майстерність. 30% респондентів зазначили, що опанування будь-яким музичним інструментом буде сприяти і 
розвитку інших виконавських умінь. Так, граючи на музичному інструменті, співаючи під власний супровід, майбутній 
учитель буде мати більше практики, зможе брати участь у різних формах виконавської діяльності самостійно, 
частіше та незалежно від інших музикантів співати перед слухацькою аудиторією. 

У наступному блоці питань анкети, для з’ясування умов самовдосконалення, респондентам було 
запропоновано визначитись, які умови найкраще співвідносяться з їхнім досвідом і найповніше відповідають власній 
можливості успішно здійснювати самовдосконалення. У результаті аналізу отриманих відповідей було з’ясовано, що 
50% студентів вважають, що вони можуть вдосконалюватися майже самостійно. Їм потрібна лише незначна 
допомога викладачів. 30% – у колективному спілкуванні зі своїми однолітками, 15% респондентів вирішили, що їм 
необхідно більше прислухатися до роботи майстрів, котрі поширюють власний методичний досвід, 5% осіб (за 
сумою відповідей) заявили, що їм краще самовдосконалюватися без будь-якої допомоги та у процесі вивчення 
різних фахових дисциплін. З цього стає зрозумілим, що загалом 65% респондентів потребують безпосередньої або 
опосередкованої педагогічної допомоги. Це наводить на думку про доцільність включення у методику фахової 
підготовки майбутніх учителів музики застосування різних засобів і форм педагогічного впливу щодо 
самовдосконалення. 

Слідуючий блок анкети був спрямований на з’ясування тих напрямків музичної освіти, які респонденти 
вважають необхідними та можливими для свого розвитку. Серед них були згадані навчання гри на музичному 
інструменті та уміння акомпанувати собі й іншим вокалістам (68%), вивчення музичної літератури, за допомогою якої 
можна дізнаватись про історію музичного мистецтва, виникнення і розвиток вокальної творчості та виконавства 
(20%). Дивною була відповідь тих майбутніх вчителів, яких нічого (окрім вокалу) не приваблює у музичній освіті (7% 
опитуваних). Також виокремилась група осіб, котрі вважають, що потрібно доповнювати свої знання й уміння усіма 
можливими способами, збагачуючи свою культуру у різних галузях музичної освіти (5%).  

Для створення ефективної методики самовдосконалення потрібно було з’ясувати також, якими способами, 
на думку опитуваних, краще отримувати нові знання та уміння самостійно. Аналіз відповідей показав, що для 
здобуття глибоких теоретичних понять більшість осіб (85%) вважає за необхідне працювати з педагогом. Лише у 
діалозі з викладачем, на їхню думку, освітня діяльність здійснюється успішніше. Озброєння практичними уміннями, 
як вважає переважна більшість студентів, теж відбувається ефективніше у безпосередньому спілкуванні з 
педагогом. Отже, освітня взаємодія з викладачем важлива в обох випадках, як для отримання теоретичних знань, 
так і необхідних практичних фахових умінь і навичок. 

У блоці питань, відповіді на які виявляють найбільш легкі для виконання кожним студентом вокальні уміння 
та прийоми співу для створення музичних композицій, респонденти вважають для себе агресивний панк, рок й інші 
вокальні засоби, котрі не потребують необхідної фахової підготовки. До того ж, окремо треба зазначити, що частині 
опитуваних легше співати solo, набагато менше осіб обрали відповідь про спів у ансамблі чи хорі. Є деякий процент 
респондентів, котрі вважають, що їм не варто пробувати вчитися вокалу самостійно. 

На з’ясування рівня психолого-педагогічної освіти майбутнього вчителя музики були спрямовані запитання, 
за допомогою яких можна було встановити, яких знань чи умінь бракує студентам для успішного проведення уроків 
музики у школі. Виявилося, що не вистачає знань з психології, особливо з мотивації та змісту різних видів поведінки 
підлітків і дорослих, включаючи власну поведінку у фаховій діяльності, а також знань та умінь з педагогічної 
практики. 90% респондентів розуміють, що недостатньо добре володіти музичним інструментом чи голосом. На 
уроці музики, стверджують вони, вчитель може себе впевнено почувати лише за умов міцних знань з психології та 
педагогіки. Тільки 10 % вихованців вважають, що достатньо бути успішним музикантом і тоді уроки з «Музики» 
будуть проходити на належному освітньому рівні. Знання з педагогіки (спираючись на анкетні відповіді респондентів) 
забезпечують грамотну і впевнену поведінку учителя на уроці, сприяють умінню професійно викладати музичну 
дисципліну, етично поводити себе на уроці та, навіть, впевненіше почуватися в освітніх взаєминах з педагогами, 
котрі проводять з респондентами практичні заняття. 

Наступний блок питань був присвячений з’ясуванню того, чого саме у самостійній діяльності студенту не 
вдається добитися без допомоги викладача. Найголовніше, на думку респондентів, це є недостатнє оволодіння 
методикою навчання. Адже кожен педагог володіє власними цікавими прийомами, котрі вироблялися і перевірялися 
протягом тривалого періоду (якщо цей педагог досвідчений). До того ж педагогічний досвід викладача доповнюється 
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ще і величезним досвідом виконавської діяльності. Тому майбутні учителі музики переконані, що робота з 
викладачем необхідна їм, оскільки педагог у своїй роботі чітко дотримується конкретної методики навчання, яка вже 
випробувана часом. До того ж, крім теоретичних й методичних вказівок, котрі він рекомендує на кожному занятті і 
практично показує, як це потрібно зробити, викладач зразу ж на занятті може перевірити і правильність виконання 
окремих прийомів чи вправ та добитися бажаного результату й самостійності виконання їх студентом. Тому 
самовдосконалення, котре позбавлене таких особливостей навчання, може призвести, на думку більшості 
респондентів, до цілої низки помилок, виправляти які надалі буде складно.  

Отже, підсумовуючи сказане відмітимо, що респонденти часто не розрізняють сутність схожих, але не 
однозначних понять. Зокрема, самостійну роботу, під час якої можна відпрацьовувати необхідні навички й уміння, та 
окрему діяльність щодо розвитку потенціалу кожної особистості, котра передбачає необхідну мотивацію до 
самовдосконалення, зацікавленість у самонавчанні і саморозвитку, опанування умінь професійно виконувати свою 
роботу, постійно удосконалювати її результативність у майбутній фаховій діяльності. 

Отримані дані свідчать про несвідоме ставлення респондентів до самовдосконалення, відсутність необхідної 
мотивації до можливої самоактуалізації в межах освітньої й самостійної практичної фахової діяльності. Можна 
припустити, що самовдосконалення відбувається скоріше стихійно, ніж цілеспрямовано. Лише п’ята частина 
респондентів усвідомлює необхідність та можливість самоактуалізації і самовдосконалення для набуття неповторних 
рис фахової самобутності. Тому у межах навчального процесу необхідно створити відповідні умови для усвідомленої 
та цілеспрямованої мотивації щодо самовдосконалення майбутніх вчителів музики. 
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА 

ТРАДИЦІЯХ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства перед вищою школою багатьох країн постає завдання підготовки 

вчителя з високими духовними й професійними якостями, здатного відповідати вимогам спеціаліста світового рівня 
та викладати музику на рівні міжнародних стандартів.  

Підготовці такого спеціаліста, зокрема становленню його співацької культури, присвячені дослідження 
багатьох українських вчених, серед яких слід назвати імена В. Антонюк, Л. Гавриленко, Н. Гребенюк. Л. Тоцької, Г. 
Панченко, Ю.Юцевича та ін. У їхніх роботах розкриваються основні принципи і методи вокальної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва, а також наголошується на важливості розуміння сутності складних фонаційних процесів, 
які відбуваються у людському організмі, забезпечуючи створення художнього музичного образу й охорони співацького 
голосу в межах, необхідних для повноцінного навчання дітей та молоді. Отримують європейського визнання також і ідеї 
китайських вокалістів й педагогів: Ван Жуана, Жу Шихуи, Ли Цин Вейа, Цзинь Наня, Цюн Сан Хайа, Юй Юта Сяна та ін. 

Аналіз наукової літератури й сучасних досягнень цієї галузі переконує, що спеціальна підготовка майбутніх 
учителів музики потребує не тільки традиційної методики, а й врахування багатонаціонального досвіду та 
інтерактивних педагогічних технологій різних країн з їхньою перевіркою у педагогічній і виконавській діяльності. Не є 
виключенням і творчі зв’язки із китайськими педагогами та вченими. Однак для здійснення цієї мети не достатньо 
тільки бажання і спрямованості навчальних планів вузів, які створюють можливість студентам пристосуватися до 
вимог, що діють в інших країнах та їх адаптації до методичних поглядів педагогів, котрі сформувались у іншому 
культурному середовищі. 

Виникає необхідність пошуку таких педагогічних умов формування вокальних навичок майбутніх вчителів 
музики, які б, на основі використання і оцінки міжнародного досвіду створення різноманітних методик вокальних 
майстрів, у т. ч. китайських, що спираються на традиції цих країн, на практику отриманих знань, сприяли розвитку 
унікальної самобутньої особистості кожного студента. Недостатність розробленості та необхідність формування у 
майбутніх вчителів музики умінь набувати інтерактивного досвіду використання для свого педагогічного зростання 
традиційних досягнень інших національних музичних культур, у нашому випадку Китаю та України, що об’єднують 
методики двох вокальних шкіл, визначають актуальність даної проблеми.  

Але формуванню вокальних навичок майбутніх учителів музики на українських та китайських традиціях, передує 
діагностика їх вихідного рівня, яка констатує наявність цих властивостей у студентів обох країн. Саме висвітлення стану 
сформованості вокальних якостей майбутніх вчителів музики на традиціях України і Китаю є метою даної статті.  

Діагностика вихідного рівня наявності вокальних навичок у студентів проводилася за компонентними блоками. Вони 
умовно розподілялася на 4 групи завдань. Перша група передбачала виявлення наявності у студентів співацької постави 
та здатності до володіння співацьким диханням – основи вокально-хорової техніки. Друга – присвячувалася дослідженню 
навичок звукоутворення, які сприяють появі правильного, красивого співацького звуку. Третя група завдань – була 
спрямована на виявлення ясності й чіткості дикції та артикуляції під час співу. Четверта –направлялася на виявлення у 
студентів інтонаційного, ритмічного, динамічного, тембрового та дикційного ансамблю під час колективного виконання 
вокального репертуару, що притаманний традиційному театральному співу у Китаї та хоровому й ансамблевому співу в 
Україні. 

Аналізуючи перші індивідуальні заняття з вокалу, які проводилися на 1 курсі в обох країнах, ми отримали такі 
дані. Лише 27,8% студентів контрольної групи та 28,2% вихованців експериментальної групи володіли правильною 
співацькою поставою. Вони підтвердили це своєю поведінкою, тобто правильно тримали корпус, голову і рот під час 
співу. У 43,1% студентів контрольної та 46,6% вихованців експериментальної групи спостерігалися лише приблизні 
уявлення про цей процес, що не завжди підтверджувалося правильними діями. Значна частина першокурсників 
(29,2% у контрольній та 33,3% в експериментальній групі) не орієнтувалися у питанні. Під час виконання вокальних 
вправ та пісенного репертуару вони стояли з опущеними плечима та згорбленою спиною, сидячи часто підпирали 
голову руками чи схрещували ноги, що сприяло деформації їхньої діафрагми і перешкоджало вільному регулюванню 
підскладкового тиску на вокалізації голосних. Ці студенти не володіли навичками правильної співацької постави. 
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Вони не зберігали відчуття внутрішньої та зовнішньої зібраності, не тримали правильно, без зайвого напруження, 
положення корпусу, втрачаючи при цьому свободу фонаційного видиху. Звук при цьому втрачав яскравість тембру, 
інтонація була нестійкою.  

Оскільки спів, який виникає внаслідок змикання і розмикання голосових складок, нерозривно пов’язаний зі 
співацьким диханням, то наступним нашим завданням було виявлення цієї навички у студентів 1-го курсу. 

Під час спостереження та слухового аналізу співу на індивідуальних заняттях з вокалу в обох групах ми 
помітили, що студенти нерідко як в індивідуальній, так і у груповій формі роботи користувалися неправильними 
дихальними рухами. Зокрема, значна частина майбутніх вчителів музики (31,9% у контрольній та 32,1% у 
експериментальній групі) використовували поверхове дихання, яке утворювалося завдяки дії верхньореберної, 
ключичної частини дихального апарату. Це візуально проявлялося у підніманні плечей та верхньої частини 
груднини. Студентів, котрі здійснювали активне, але безшумне вдихання повітря, його затримку та плавне економне 
видихання, у контрольній групі ми виявили 29,2%, а в експериментальній 28,2%. 38,9% майбутніх вчителів музики у 
контрольній та 39,8% в експериментальній групі не завжди користувалися поверховим клавікулярним диханням, 
інколи вони використовували також і нижньореберне чи костабдомінальне дихання. Крім того, неодноразово 
вихованці демонстрували форсоване звучання голосу, яке утворювалося внаслідок «перебору дихання». Це 
призводило до неточної інтонації внаслідок надмірного тиску повітря на голосові складки і погіршувало якість співу. 
Таких студентів у контрольній групі налічувалося 27,8%, а в експериментальній – 24,4%. 

Нами були також виділені студенти, котрі співали без «опори», яким не вистачало повітря для вокалізації окремої 
фрази твору. Вони не прислухалися і не намагалися відтворити у власній фонаційній діяльності цільність музичного 
речення, а брали дихання шумно та там, де їм було зручно. Таких студентів у контрольній групі налічувалося 27,8%, а в 
експериментальній – 26,9%. 

Отже, значна частина першокурсників як в Україні, так і в Китаї, не володіють навичками правильного 
співацького дихання, у якому фаза видихання повинна значно перевищувати фазу вдихання. У них переважає 
ключичний, або верхньореберний тип дихання, де активно працюють м’язи плечового поясу. Внаслідок цього 
піднімаються плечі, а також спостерігається «безопорна» вокалізація й некерованість дихальних рухів. Це негативно 
позначається на звучанні голосів як окремих студентів, так і колективного виконання співацького репертуару. 

Дослідження навичок звукоутворення, внаслідок чого співацький голос набуває певної чистоти звучання, 
дали такі результати. Частина студентів (22,2% у контрольній та 28,2% у експериментальній групі) музичною 
інтонацією володіють погано. Внаслідок малорухомих губ, язика, нижньої щелепи, поганого відкриття рота вони не 
точно відтворюють запропоновану їм мелодію чи низку музичних звуків. Їхній співацький голос наближений до 
мовного, а грудна манера фонації обмежує просування таких студентів по звуковисотному діапазону. До другої групи 
ми віднесли студентів із середньою якістю інтонування (51,4% у контрольній і 46,6% у експериментальній групі). 
Вони не точно інтонували мелодію лише частково. Голос цих вихованців гарно звучав у середніх регістрах, а у 
вокалізації верхніх і нижніх нот, внаслідок порушеної злагодженості голосоутворюючих органів, відчувалася 
скованість, що негативно відбивалося на інтонуванні. До третьої групи увійшли студенти з хорошою, чистою 
інтонацією, які виконували мелодію точно, без спотворень. Таких у контрольній групі виявилося 26,4%, а у 
експериментальній – 25,6%.  

Досліджуючи стан розвитку співацької дикції, необхідно зазначити, що у деякої частини студентів (26,4% у 
контрольній та 29,5% в експериментальній групі) вона була квола й невиразна. Були також виділені вихованці із 
перебільшеною, надмірною дикцією та форсованим звучанням (13,9% у контрольній та 12,8% в експериментальній групі). 
У них спів був позбавлений потрібної «вокальності» й нейтралізації голосних. Виділялися студенти і з чіткою, виразною 
дикцією та відносно стійким положенням гортані під час співу, що призводило до належного округлення голосних та 
розбірливості мови. У контрольній групі їх було 26,4%, а в експериментальній – 25,6%. Інші студенти – 47,2% у 
контрольній групі і 44,9% в експериментальній – мали посередні дикційні навички, тобто не завжди чітко у словах 
вимовляли приголосні звуки або недостатньо «нейтралізували» голосні для наспівності та культури звучання. 

Для виявлення стану сформованості ансамблевих навичок, ми проаналізували їх як вид діяльності на заняттях 
хору. Спостерігаючи за єдністю та злагодженістю дій усіх учасників хору, ми дійшли висновку, що ансамблеві навички у 
студентів як контрольної, так і експериментальної групи належним чином не сформовані, або сформовані частково. 
Так, першокурсники обох груп можуть підтримувати ритмічний та динамічний ансамбль лише певною мірою, тобто 
розпочинати й закінчувати музичний твір в цілому, чи окремі його частини, робити деякі динамічні відтінки, зокрема: 
співати голосно, або тихо. Проте, роблять вони це не завжди разом і одночасно. Загалом студенти відчувають основну 
метричну долю, але ритмічний малюнок, особливо якщо він ускладнений нотами з крапкою чи синкопою, не завжди 
можуть чітко і точно відтворити. Першокурсники не можуть постійно підтримувати стабільний темп або змінювати його 
відповідно до художніх завдань, а також одночасно вимовляти слова, брати дихання, робити цезури, усі разом і 
однаково користуватися різноманітними виконавськими штрихами, дотримуватися необхідного динамічного 
співвідношення із супроводом чи солістом. Студенти 1 курсу не вміють слухати і чути як загальне звучання хору, так і 
один одного, спираючись на єдиний для усіх співаків спосіб звукоутворення, що є основою тембрового ансамблю. 
Дикційний ансамбль більш-менш підтримується, проте не завжди правильно формуються голосні й приголосні звуки у 
співі. Деякі студенти зовсім не вміють нейтралізувати голосні, що відбивається на загальній якості звучання та 
художності виконання творів. Не всі першокурсники, як ми бачили з проведеного дослідження, чисто інтонують та не 
утворюють своїм співом рівного унісону, чого вимагає інтонаційний ансамбль. Це негативно впливає на хоровий стрій, 
який багато в чому залежить від рівня розвитку музичного слуху співаків та передбачає точну, узгоджену вокалізацію як 
в одноголосному, так і в багатоголосному співі. Тому, на основі аналізу співацької діяльності першокурсників, можна 
визнати, що розвиток їхніх ансамблевих навичок жадає бути кращим. 

Таким чином, в результаті діагностики вокальних навичок майбутніх учителів музики можна зробити 
висновок, що найбільший відсоток у цих країнах, згідно визначених компонентних блоків, утворюють студенти із 
середнім та низьким рівнем свого розвитку. Для того, щоб сформованість вокальних навичок студентів педагогічних 
вузів підвищити, необхідно створити певні педагогічні умови, які ґрунтуються на урахуванні традицій Китаю та 
України і представляють собою розвиток вокального слуху, відчуття вокально-тілесної схеми із систематичним 
загостренням уваги вихованців на правильності звукоутворення, співацької постави, вокального інтонування, 
дихання, артикуляції свідомого ставлення до звучання власного голосу, заснованого на осмисленому сприйманні й 
слуховому контролі. 

 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Болгарський Анатолій Георгійович. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ В ІНЖЕНЕРНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ 
 

Впровадження сучасних інформаційних технологій та ускладнення процесу праці визначають в даний 
момент необхідність оволодіння студентами-аграріями широким спектром знань і умінь. Проте можливості самої 
людини, її низька мотивація до навчання, відповідно продуктивність засвоєння знань не дозволяють досягти 
належного рівня компетенцій в освіті необхідних з точки зору об'єктивних потреб суспільства. Все це визначає 
можливість впровадження якісно нових підходів, змісту освіти. Перехід до таких методів навчання, при яких 
відбувається збільшення обсягу придбаних знань, що вирішуються не за рахунок збільшення трудозатрат і часу 
навчання, а за рахунок кардинального поліпшення якості освітніх послуг, можливий за допомогою інтенсифікації 
навчального процесу. 

Стандартизація навчального процесу дозволить зробити його стійким, ефективним і контрольованим. 
Ефективним способом стандартизації є паспортизація як навчальних дисциплін, так і всього процесу навчання в 
цілому. Тому аналіз різних педагогічних підходів до розробки паспортів дисциплін, вироблення оптимізованих 
підходів до методик їх складання є проблемою оптимальною і на часі. 

Загальним проблемам процесу оптимізації навчання присвячені дослідження Ю.К.Бабанського, 
І.М.Бендери, В.П.Беспалька, А.П.Верхоли, І.І.Дьяченка, В.І.Загвязинського, І.А.Зязюна, Т.А.Ільїної, І.Я.Лєрнера, 
І.П.Підласого, М.М.Поташника, О.С.Падалки, В.П.Скалозуба, Н.Ф.Тализіної, С.Л. Рубінштейна та ін.⌠1,2,3,4⌡. Окремі 
питання паспортизації розглядали, як супутні до основних напрямів досліджень в Г.Б.Гордійчука, П.Г.Лузана. 

В наукових дослідженнях недостатньо розкриті питання регламентування змісту та загальних вимог до 
оформлення паспортів, їх структури. Повністю відсутня інформація особливостей паспортизації суб’єктів 
навчального процесу — науково -педагогічних працівників, керівників підрозділів, допоміжного персоналу. 
Необґрунтовані методичні підходи до паспортизації організацій, підрозділів, 

заходів. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються в світі, 
перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи 
освіти, зумовлюють її випереджувальний характер 

Для забезпечення якості навчання та інтенсифікації навчального процесу в освітньому закладі доцільно 
створити продуману, стабільну, надійно функціонуючу систему навчання. Створення такої системи є досить 
складною справою, що вимагає ломки стереотипів мислення багатьох досвідчених і заслужених працівників. 
Необхідно поетапно створювати та впроваджувати технологію інтенсифікації в навчальний процес. Над питаннями 
оптимізації навчального процесу у вищій школі ведуть роздуми і дослідження українські вчені-педагоги. 

Багато з них вважає, що цю проблему вирішує компетентнісна освіта. Компетентнісна освіта зорієнтована 
на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни 
організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань 

За таких умов активний пошук інструментів побудови ефективного навчального процесу для масового 
навчання, які б гарантовано забезпечували успіх у руках звичайного педагога є актуальною потребою часу. Потрібно 
знайти такі дидактичні засоби навчання, які б змогли перетворити процес навчання на технологічний процес. Тому 
доцільно виділити загальні правила і принципи технологій навчання  

- принцип педагогічної доцільності : жодна ідея педагога не має бути осторонь від запланованих цілей, 
- взаємозв’язок викладання і навчання, 
- організація контролю на кожному етапі навчання, 
- стимулювання творчої діяльності студентів,  
- різноманітність форм і методів навчання. 
На думку О.Ю. Павлушко у організації навчально-виховного процесу важливу роль відіграють працівники 

вузів. Їх діяльність безпосередньо пов'язана з плануванням занять, вибором форм, методів та засобів навчання, 
керівництвом самостійним пізнавальним процесом тих, хто навчається. У той же час сам студент бере участь у 
організації навчально-пізнавальної діяльності.  

Якість розв’язання задач, поставлених у цей час перед вищою школою України, істотно залежить від рівня 
організації навчального і наукового процесів. Перспективним напрямком розв'язання такого протиріччя є 
автоматизація процесів управління навчальним закладом, пов'язаних із прийняттям стратегічно важливих рішень, 
що потребують ретельного обґрунтування і особливої уваги з боку керівника. 

Для успішної діяльності вищої школи в сучасних умовах необхідно удосконалювати навчальну, науково-
педагогічну та управлінську роботу, за рахунок створення систем організаційного управління, які б базувались на 
сучасних інформаційних технологіях та реалізовували б нові задачі оптимального управління процесами і об’єктами 
ВНЗ. 

Паспортизація навчального процесу в аграрних вищих з закладах передбачає розробку і використання 
паспортів дисциплін, лабораторій, робочих місць і паспорта викладача. Саме паспортизація навчального процесу 
дає можливість чітко сформулювати предмети , зміст освіти,раціонально використовувати навчальний час, 
регламентувати роботу студента і чітко, логічно спланувати навчальну роботу викладача. 

Педагогічні умови, що сприяють формуванню успішності професійної діяльності викладача вищого 
навчального закладу: 

- постійне вдосконалення професійної компетентності викладача ВНЗ; 
- організація педагогічно доцільної взаємодії зі студентами та створення кожному студенту ситуації успіху. 
Діяльність викладача регламентована навчально-методичними документами. Укладаючи тематичні плани і 

програми, кафедра враховує наявний досвід викладання дисципліни, вирішує складні проектувальні проблеми, При 
цьому обов’язково враховується спеціалізація тих, хто навчається, їх обізнаність у предметі . 

Тому аналіз різних педагогічних підходів до розробки паспортів дисциплін, вироблення оптимізованих 
підходів до методик їх складання є проблемою актуальною і на часі.. Саме правилам формування паспортів з 
дисциплін, як однієї із складових частин паспортизації навчального процесу у вищих аграрних вузах, присвячені наші 
дослідження. Питання паспортизації у вищих навчальних закладах потребує на даний момент більш детального 
аналізу.  
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЛЬОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ЯК СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Якою досконалою не була б університетська система освіти, вона змушена передавати знання, професійні 

цінності майбутнім учителям на рецептурній основі, їй об'єктивно властивий консерватизм, репродуктивний характер 
і педагогічні догми. Для подолання протиріч між перспективними цілями підготовки творчого вчителя і 
репродуктивним характером педагогічного процесу потрібний механізм стимулювання навчання у формі розумових 
завдань, навчального діалогу, імітації та гри, гармонізації інтелектуального й емоційного аспектів, єдності змістовної 
й процесуальної сторін педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів.  

Педагогічній підготовці, її технології необхідно дати таку спрямованість, щоб забезпечити кожному 
студентові професійне зростання, тобто включити його в активну професійно-педагогічну діяльність, забезпечивши 
при цьому її динаміку через досягнення мети і розв’язання завдань, що постійно ускладнюються, програвання 
педагогічних ролей, які розкривають специфіку й творчу природу педагогічної праці. Теоретична підготовленість і 
досвід, що постійно здобувається студентами у вирішенні педагогічних проблем, забезпечує майбутньому вчителеві-
філологу перехід від одного професійного рівня до іншого, більш високого, від репродуктивної діяльності до 
педагогічної творчості, реалізацію рольової перспективи як стратегії підвищення якості педагогічної підготовки 
студентів у системі університетської освіти. 

Модернізація педагогічної підготовки студентів відповідно до ускладнення функцій учительської праці 
обумовлює необхідність моделювання педагогічної діяльності на основі нових підходів і принципів, структурування 
педагогічного знання у формі рольових ситуацій, використання нестандартних технологій рольової перспективи в 
реалізації стратегії підвищення якості й результативності цієї підготовки в професійному розвитку майбутніх 
учителів-філологів. 

Перенос акцентів з когнітивного плану (системи педагогічних знань, умінь і навичок) на розвиток творчого 
стилю діяльності майбутніх учителів-філологів передбачає зміну характеру педагогічної підготовки в системі 
університетської освіти. 

Розроблена в нашому дослідженні модель педагогічної підготовки дозволяла створити проект реалізації 
рольової перспективи в стратегії підвищення її якості. Відповідно до розуміння концепції як задуму перетворень 
опрацьованого й оформленого із застосуванням одночасно модифікованої системи підходів, принципів, понять, 
ціннісних орієнтацій розроблена модель представлена декількома блоками. Ці блоки містять вказівки на практичну 
значимість проектованої педагогічної підготовки, професійно-ціннісні й практико-орієнтовані її підстави, кінцевий 
результат перебудованого педагогічного процесу. Їхній зміст становлять теоретичні положення, що виступають як 
наукове обґрунтування задуму рольової перспективи, як засоби перебудови, підходи й принципи, як функціональні 
основи проектованої педагогічної підготовки студентів.  

У нашому експерименті використовується модель рольової перспективи в стратегії підвищення якості 
педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів, яка поєднує у своїй структурі мету, завдання, засоби, методи, 
необхідні для здійснення цілеспрямованого впливу на процес професійного становлення майбутніх учителів-
філологів через реалізацію ціннісно-змістовних, нормативних, технологічних і процесуально-результативних функцій 
педагогічної підготовки. Модель забезпечує досягнення прогнозованих цілей формування професійного образу 
сучасного педагога й передбачає:  

1) визначення рольової перспективи як стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх 
учителів-філологів (професійне зростання кожного студента й формування готовності до творчого вирішення 
педагогічних проблем);  

2) конкретизацію навчальних задач, що розкривають зміст рольової перспективи і визначають форми, 
методи й засоби її досягнення;  

3) структурування адекватного меті й задачам змісту, що розкриває основи педагогічної науки й характер 
педагогічної діяльності, труднощі й радості педагогічної професії, вибір методів і прийомів, форм і засобів 
досягнення рольової перспективи як стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-
філологів;  

4) послідовність досягнення очікуваних мети й задач, прагнення студентів до досягнення конкретної мети й 
перехід до нових перспектив професійного росту майбутніх учителів-філологів. 

При розробці експериментальної моделі рольової перспективи як 
стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів ми виходили з того, що 

більшу роль у професійному становленні студентів відіграє процес цілеполягання. Про це у свій час говорив А. 
Хуторський, наполягаючи при визначенні змісту програм індивідуального розвитку учнів, особливе значення 
надавати процесу оволодіння ними процедурою цілеполягання [1, с. 116-125]. Ми поділяємо позицію автора й 
уважаємо, що, насамперед, цю процедуру треба відпрацьовувати з майбутніми вчителями-філологами в процесі їх 
педагогічної підготовки в системі університетської освіти.  

Процес цілеполягання багатьма вченими розглядається як складний, динамічний і поетапний. Так, О. 
Чашечникова виділяє такі його етапи: 
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1) постановка мети й завдань вчителем, його постійне керівництво просування учня до мети (інакше 
діяльність учня гальмується й може навіть припинятися); 2) постановка мети й завдань зовні та приймання їх учнем, 
наслідок – підвищення рівня його самостійності в процесі просування до мети; 3) самостійний вибір учнем мети, 
завдань; зменшення зовнішнього керівництва; 4) визначення учнем послідовності цілей, яких він прагне досягти, 
здатність після досягнення конкретної мети переходити до нових цілей; 5) перехід до гнучких, перспективних, 
творчих цілей та завдань» [2, с. 229]. Ці ж етапи цілевизначення характерні для педагогічної підготовки майбутніх 
учителів-філологів у системі університетської освіти. 

У дослідженні ми виходимо з того, що рольова перспектива, трансформована в сукупність 
фундаментальних і практичних норм, характеристик рольових ситуацій, характеристик змодельованого процесу 
педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів, забезпечує досягнення очікуваних результатів. «Ядро» 
рольової перспективи гарантує стійкість професійних дій стосовно мінливих педагогічних ситуацій у вчительській 
практиці. Студент повинен чітко представляти мету й завдання, що випливають із неї, особисто сприймати їх як 
керівництво до дії в навчальних, а потім й у професійних ситуаціях, активно шукати шляхи їх постановки й способи 
досягнення з урахуванням умов педагогічної реальності. Важливо вчити майбутнього вчителя-філолога об'єктивно 
оцінювати можливі труднощі на шляху досягнення проектованої мети, виявляти причини їх виникнення, вибирати 
засоби їх усунення. 

У запропонованій нами моделі значна роль приділяється контролю й оцінній сфері. Контроль 
результативності педагогічної підготовки проводиться з таким розрахунками, щоб кожний студент мав у своєму 
розпорядженні достатній ресурс часу на засвоєння навчального матеріалу відповідно до його можливостей і 
здібностей, корекцією власних дій через самоаналіз, самооцінку, виявлення прорахунків і недоліків у своїх діях.  

На кожному етапі роботи з метою відстеження процесу її протікання й результативності використовувався 
моніторинг, педагогічно доцільні засоби діагностики. 

Ми виходили з того, що при аналізі й оцінці навчальних досягнень важливо акцентувати увагу й на стані 
ефективності діяльності. З погляду сучасної педагогіки навченість студента – це його готовність до самостійної 
педагогічної діяльності. Освітні результати в когнітивній області не можуть бути вимірювані й оцінені безпосередньо. 
Їхній рівень перевіряється через оцінку характеру й самостійності діяльності при виконанні контрольних завдань. 
Враховуючи це, важливим структурним компонентом розробленої нами моделі виступав моніторинг. Для успішного 
керування процесом реалізації стратегії підвищення якості педагогічної підготовки необхідний зворотний зв'язок, 
своєчасне одержання відомостей про хід керованого педагогічного процесу, про відповідність фактично досягнутих 
результатів педагогічної підготовки проектованим цілям, про якість початих дій – ці відомості дає моніторинг.  

Моніторинг поєднував у своєму змісті: 
- оцінку цілей і змісту навчальної програми з педагогічних дисциплін; 
- оцінку ефективності рольової ситуації в структуруванні педагогічного знання й розвитку нестандартних 

педагогічних дій студентів;  
- оцінку використовуваних педагогічних технологій для реалізації рольової перспективи як стратегії 

підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів; 
- оцінка результативності нових підходів до навчання у взаємодії й комбінації із традиційними підходами, що 

встоялися в педагогічній практиці. 
Моделювання змісту діяльності студентів у ході реалізації рольової перспективи у відповідності з 

навчальними програмами з педагогіки, що об'єднав в собі не тільки предметні педагогічні знання, але й зразки 
педагогічних дій, забезпечує динаміку підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів.  

Моделювання рольової діяльності з оволодіння педагогічною теорією та методикою вчительської праці 
удосконалює рефлексивне свідомість студентів, яке концентрується на критичній функції, тобто пошуку і поясненні 
причин розбіжності між планованими і фактичними результатами педагогічної підготовки студентів. 

Ціннісним підставою реалізації моделі рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної 
підготовки служить ідея створення необхідних педагогічних умов, що забезпечують позитивну динаміку рівня 
педагогічного професіоналізму майбутніх учителів-філологів і становлення суб'єктної позиції кожного студента в 
системі університетської освіти. 
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THE RIGHT TO LIBERTY AND DETENTION OF PEOPLE WITH INFECTIOUS DISEASES 

 
In the middle of the 20th century with the appearance of antibiotics, scientists sighed with the relief that they have 

put an end to death and suffering from infectious diseases. However, not more than two decades have passed, and 
microbes again started to demonstrate their tremendous ability to adapt, survive and challenge. On average, as the World 
Health Organization shows, infectious diseases kill about one third of 52 million people who die every year. Nevertheless, 
no more than six infectious diseases – pneumonia, tuberculosis, diarrhoeal diseases, malaria, measles and HIV/AIRDS – 
account for half of all deaths.  

These tremendous figures flared mutual interest of fighting the infectious diseases in almost all the countries. 
Another goal, besides this, is set to fight and protect the rights of infected people. Among them the following fundamental 
ones can be mentioned: 

First of all, it is the right to treatment. Although, the Constitution does not speak loudly about the right to treatment 
and there is no allusion to hospitalization and compulsory treatment, it was Morton Birnbaum who suggested the adoption of 
“the right to medical treatment”. Yet, his suggestion was adopted after the first precedent. 

The right to treatment is another right that is closely connected with the right to life. The concept that the law shall 
protect everyone’s right to life prohibits the state not only to refrain from the intentional deprivation of life, but also to take 
appropriate steps to protect life. Besides, one can also see the interplay between the right to life enshrined in Article 2 of the 
European Convention on Human Rights (ECHR) and the prohibition on torture and inhuman or degrading treatment 
contained in Article 3. 

Another important right is the right to non-discrimination (ECHR, 14). It is widely believed that people infected with 

AIDS, tuberculosis and other infectious diseases pose a threat to others with whom they share the room. Fear and 
ignorance about the spread of HIV infection, for example, often lead to the total discrimination of HIV infected people, which 
is primarily expressed in their physical and social isolation. The solution is often seen in a compulsory medical examination 
and blood test. However, the starting point in this case ought to be respect for human dignity, respect for the opinion of the 
doctor and duty to remain confidential…  

The next one of the most fundamental rights of person on which all other rights are built up is the right to liberty. 

Being enshrined in Article 5 of the ECHR, it states “everyone has the right to liberty and security of person”. Remarkably, 
point 1 of Article 5 specifies all the cases when person gets deprived of his liberty: 

a) The lawful detention of a person after conviction by a competent court; 
b) The lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to 

secure the fulfillment of any obligation prescribed by law; 
c) The lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal 

authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent 
his committing an offence or fleeing after done so; 

d) The detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for 
the purpose of bringing him before the competent legal authority.  

e) The lawful detention of persons for the prevention of spreading of infectious diseases, of persons of unsound 
mind, alcoholics or drug addicts or vagrants; 

f) The lawful arrest or detention of a person to prevent his affecting an unauthorized entry into the country or of a 
person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition. 

Here are the 5 points of lawful deprivation of one’s right to liberty. With this knowledge bearing in mind, one can 
remember the case of Enhorn v. Sweden which deals with Article 5 (1) of the ECHR and Art 5(1)(e) in particular. The case 
circumstances are as follows. 

The applicant, who was homosexual, discovered that he was infected with the HIV virus and that he had 
transmitted the virus to another man. In 1994 he was required by a county medical officer to take certain steps to prevent 
him from spreading the HIV infection and to attend medical appointments. When Enhorn failed to observe these 
instructions, an order was obtained for his compulsory isolation in a hospital for up to three months. The applicant filed his 
complaint to the Court of Appeal. The latter rejected it, and the confinement was extended several times. Enhorn absconded 
from hospital on four occasions and lived in the community for varying periods. In 2002 the medical officer decided that 
there were no grounds for his continued isolation in hospital. The Strasbourg Court emphasized that, by Article 5 (1), any 
deprivation of liberty must have been “in accordance with a procedure prescribed by law”. 

The first point we should turn attention to is the “lawfulness” of detention. The detention of an individual is a very 
serious measure and can be justified when other measures have been considered and found insufficient. Yet, the detention 
was in accordance with Swedish law for the County Court had carefully examined the instructions given to the applicant and 
concluded that the requirements of the Infectious Diseases Act 1988 were fulfilled.  

Taking these points into account, the Court finds that the essential criteria evaluating the “lawfulness” of the 
detention of a person “for the prevention of the spreading of infectious diseases” are whether the spreading of the infectious 
disease is dangerous to public health and society; and whether detention of the infected person is the last resort in order to 
prevent from spreading the disease. Let us consider each of them: 

The first criterion is undoubtedly fulfilled for the HIV virus was and is dangerous for public health and society. As to 
the detention, in a judgment of 1995, the County Court ordered that Enhorn be kept in compulsory isolation for up to three 
months, and then orders to prolong his deprivation were continuously issued every six months until December 2001. 
Accordingly, the order to deprive the applicant of his liberty was in force for almost seven years. Admittedly, since the 
applicant absconded several time, his actual deprivation of liberty lasted almost one and a half year together.  

The Government submitted that voluntary measures had been attempted in vain. The particular circumstances of 
the case are the applicant’s personality and behavior. As one can see from the case, the applicant, as described by 
physicians and psychiatrists, had preference for teenage boys (the fact that he had transmitted the HIV virus to a young 
boy). Thus the Government found that the involuntary placement of the applicant in hospital had been proportionate to the 
purpose of measure, namely to prevent him from spreading the infectious disease.  
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It is undisputed that the applicant failed to comply with the instructions of the county medical officer. It stated that 
Enhorn should visit his consulting physician again and keep setting up appointments.  

As provided in the original case, the applicant was forbidden from having sexual intercourse without having 
informed his partner about his HIV infection, Also, he was to use a condom. At the same time the Court notes that there is 
no evidence that during that period applicant transmitted the HIV virus to anybody, or had sexual intercourse without first 
informing his partner about his HIV infection, or that he did not use a condom, or that he had any sexual relations at all. It is 
true that the applicant infected the 19-year-old-man with whom he had first had sexual contact in 1990. This was in 1994, 
when the applicant himself discovered his infection. However, another point to mention, there is no indication that the 
applicant transmitted the HIV virus to the young man as a result of intent or gross neglect, which in many states, including 
Sweden, would have been considered a criminal offence.  

Taking the above mentioned into consideration, one can say that the violation of Article 5 (1) took place. On the 
one hand, allowing a person to infect healthy individuals is a grave danger to public health, to the right of individuals to 
health, in particular. On the other hand, it should again be emphasized that liberty is and should be the rule. Sure, you will 
agree with me, that systematic confinement of persons capable of spreading infectious diseases would turn them into 
outcasts; this would be an unacceptable step backwards in terms of human rights, which are founded on the principle of 
freedom and responsibility of the human being.  

As the last touches, two contradictory weaknesses may be mentioned. Firstly, while being in isolation, the applicant 
absconded several times, apparently without any great effort being made to find him. If he was that dangerous that his 
confinement had to be prolonged, why was he left at liberty with the risk of transmitting AIDS? Secondly, it appears from the 
evidence that Mr. Enhorn did not actually infect anyone, or indeed have any sexual relations. And if there was no 
established risk, why was the order for his continued isolation extended for a further two and a half years? 

This very case study brings a bright example of how important it is to recognize and protect the rights of people 
with infectious diseases for we will not follow the famous joke of the famous American journalist, who said that “the ideal 
way to get rid of any infectious disease is to shoot instantly every person who comes down with it”, for “no man is above the 
law and no man below it”. 
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О СООТНОШЕНИИ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Определение природы и содержания частного и публичного интересов, а также границ их распространения 
представляет собой необходимое условие познания качеств соответствующих видов собственности. 

Публичный интерес, как правовая категория, не применялся в советской теории права, по-видимому, из-за 
понятия «публичный», которое в политико-правовой литературе широко не использовалось. В работах применялись 
его неполные синонимы - общественный, социальный, государственный. В настоящее время вслед за обновлением 
законодательства происходит концептуальное реформирование юриспруденции как правовой теории. Одним из 
направлений его является восстановление теории дуализма права и осмысление данного феномена публичного 
интереса. 

Ю.А. Тихомиров определяет публичный интерес как «признанный государством и обеспеченный правом 
интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и 
развития» [1, с.55]. Данное определение публичного интереса в основном поддерживается в современной 
литературе. Так, по мнению К. Ю. Тотьева, публичный (общий) интерес следует определить как «жизненно 
необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации 
(достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве» [2, с.25]. 

На наш взгляд, публичный интерес не сводится к государственному интересу. Принципиально важно в 
публичном интересе видеть интерес гражданского общества, который поддерживается и защищается не только 
государством, но и гражданским обществом. Фактически он представляет собой общесоциальный интерес, 
отражающий в концентрированной форме весь спектр интересов в обществе. Вместе с тем понятие «публичный» 
охватывает и понятие «государственный», поскольку государственный интерес также является публичным. В 
указанном контексте необходимо выделить существенный момент, связанный с общим понятием государства. 
Представителем государственного интереса является государственный аппарат. Вместе с тем существует много 
теорий, когда государственный аппарат представляется синонимом государства. В таком случае публичный 
(государственный) интерес сводится к интересу государственной бюрократии и, соответственно, 
противопоставляется общественному. Это довольно сложная как в теоретическом, так и в практическом отношении 
проблема, требующая отдельного анализа. В этой связи следует согласиться с С. В. Михайловым, который пишет, 
что «понятие общественного интереса шире понятия государственного интереса, так как носителем общественного 
интереса является общество, а не государство, выступающее как особое правовое образование» [3, с.89]. 

Таким образом, понятие «публичный интерес» выражает потребности или государственно оформленного 
общества (народа, нации), или достаточно больших частей его, а также потребности гражданского общества, 
конституционно оформленные и имеющие установленные формы правового признания.  

Публичный интерес отражается также и в нормах частного права. Так, В. П. Павлов пишет: «Публичный 
интерес и элементы его реализации являются неотъемлемыми составными частями системы гражданского права и 
одновременно связующими звеньями гражданского права как подсистемы с системой российского права в целом» 
[4, с.200]. Это означает, что общество, устанавливая и признавая право частной собственности, передает из 
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публичного владения, т. е. отчуждает от себя, часть ограниченных ресурсов. Взамен этого оно требует от 
собственника надлежащего эффективного использования таких ресурсов. В этом смысле собственник становится 
должником, а общество - публичным контролером, оставляя за собой право вмешательства в деятельность 
собственника в случае нарушения им публичных интересов. 

Говоря о соотношении публичного интереса с частным, необходимо отметить, что в современной правовой 
литературе широко представлено направление, идеализирующее модель экономической системы, в которой 
приоритет частного интереса является неоспоримым, а «защита частной собственности должна быть одной из 
главных социально-экономических функций государственной власти» [5,с.51]. Между тем, практика Европейского 
Суда по правам человека относительно применения ст. 1 Протокола №1 к Европейской Конвенции о правах 
человека и основных правах, касающихся права беспрепятственно пользоваться своим имуществом и возможности 
лишения его, допускает значительные ограничения права собственности в социальных интересах [6, с.406]. 
Недаром в литературе последних лет появились работы, в которых более критически выражено отношение к 
современной модели экономического развития [7].  

Основным правовым документом, в котором должны быть сосредоточены как критерии определения 
публичных интересов, так и наиболее важные способы их признания, является конституция страны. Вместе с тем 
необходимо уточнить, что не все статьи Конституции можно прямо интерпретировать как выражение публичного 
интереса. В Конституции достаточно процедурных моментов, которые участвуют в реализации публичных 
интересов, однако не выражают их.  

Обоснованно замечается, что одним из направлений корректировки конституционно-правового 
регулирования экономических и социальных отношений должно стать более внимательное отношение к публичным 
интересам, закрепленным в Конституции страны, а также адекватным средствам их достижения. Одним из таких 
средств является переоценка роли и места публичной собственности, публичного интереса в развитии нашего 
общества. 

Известно, что правоотношения собственности в цивилистике рассматриваются как абсолютные, когда 
праву собственника соответствуют обязанности всех других лиц. Однако в конституционном формате такое 
понимание права собственности является неприемлемым, поскольку действительно ведет к разрушению общества. 
Право собственности должно пониматься и как относительное право, когда у собственника есть и права и 
обязанности, как и у всякого его контрагента. Развитие этого подхода неизбежно приводит к проблеме того, что 
частную собственность необходимо преобразовывать именно в отношении к государству как выразителю интересов 
всего общества, выразителю публичных интересов. «Поэтому целью государственной власти является не простое 
использование объекта, но сохранение общественного целого, связанное с благом подданных; целью же 
собственника является простое пользование объектом» [8, с.257]. Такое теоретическое разделение власти и 
собственности выводит их анализ за рамки прямого противопоставления, ставя на первый план для власти 
проблему человека, или, точнее, социальные проблемы. 

Предельно либеральные конструкции закрепления соотношения форм собственности в конституциях 
бывших социалистических стран фиксируют отказ от абсолютизации одной формы собственности - общественной, 
государственной. В то же время, они предоставляют правовую основу для абсолютизации другой формы 
собственности - частной. В этой связи мы наблюдаем тот же методологический изъян в анализе диалектики 
соотношения публичной и частной форм собственности. 

Исходя из анализа соотношения публичной и частной форм собственности, можно сделать вывод о 
недостатках методологического подхода к решению вопросов определенной модели соотношения этих форм 
собственности как необходимого условия нормального развития общественно-политического строя. Абсолютизация 
одной из этих форм рано или поздно ведет к большим социально-экономическим проблемам и, как следствие, к 
конституционным и правительственным кризисам. 

Основной идеей закрепления экономических основ общества должно быть положение о равноценности 
существования публичной и частной форм собственности. Конечно, нельзя поддаваться соблазну закрепления в 
конституционных актах не только приоритета какой-либо из названных форм собственности, но и определенных 
пропорций их соотношения. Ведь зачастую встречаются предложения о закреплении оптимальной пропорции 
существования частной и публичной собственности в наиболее промышленно развитых странах, например, 60% на 
40% или 70% на 30% и т. д. Эти пропорции не относятся к экономическим закономерностям, такие соотношения как 
фактор развития экономики, дополняются множеством других экономических, социальных, политических факторов. 
Подобные пропорции можно рассматривать как один из возможных временных векторов оптимального равновесия 
публичной и частной собственности применительно к данной стране и ее конкретно- историческим условиям 
развития. То есть всякая попытка конституционно формализовать динамику публичной и частной собственности 
может привести к уже известной абсолютизации той или иной формы, пропорции, что объективно, в конечном 
счете, приведет к искажению основных закономерностей взаимоотношений публичных и частных начал в 
отношениях собственности. 

Оптимальное соотношение между частной и публичной собственностью является важнейшим фактором 
поступательного развития общества. Предметом конституционного регулирования должны выступать и основные 
формы собственности (частная и публичная), и социальные цели функционирования этих форм, а также набор 
средств и способов обеспечения их равноценности и своеобразия правовых режимов. 
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НОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

 

На сьогодні проблема злочинності неповнолітніх є центральною для кримінології. Від її вирішення залежить 
майбутнє держави, розвиток поколінь, що продовжать традицію і культуру народу.  

Необхідно зазначити, що в літературі не існує однозначного визначення поняття «злочинність 
неповнолітніх». Так, поряд із зазначеною категорією нерідко зустрічається термін «підліткова злочинність». На нашу 
думку, таке ототожнення не є цілком правильним, оскільки за показниками вікової психології підліток — це дівчина 
чи хлопець у віці від 12 до 16 років. За підлітковим віком настає юність, проте поняття "юнацька злочинність" теж 
буде неточним, оскільки юнацький вік не закінчується у 18 років. Іноді застосовують термін "дитяча злочинність". 
Однак таким поняттям можна умовно позначити діяння осіб у віці до 15-16 років, бо злочини, які вчиняють особи у 
17—18 років, аж ніяк не назвеш дитячими [1, с.40].  

Незважаючи на існування неоднозначних підходів до визначення поняття злочинності неповнолітніх, 
суспільна небезпечність цього явища не перестає привертати увагу науковців в галузях кримінології, соціології, 
психології та інших сферах науки. Теоретичне розв’язання низки проблем викладено в монографіях, підручниках, 
посібниках, наукових статтях. Зокрема, значний внесок було здійснено як українськими вченими, так і науковцями 
близького і далекого зарубіжжя. Питання щодо запобігання протиправної поведінки неповнолітніх останнім часом 
досить інтенсивно досліджувалося К.В. Гутаріною, А.П. Закарлюком, В.М. Оржеховською, О.М. Джужею, І.Г. 
Богатирьовим, А.В. Кирилюком, Т.Л. Кальченко, О.Г. Колб та іншими вченими. Втім, їх роботи присвячені загальним 
питанням злочинності неповнолітніх, де відсутні дослідження безпосереднього впливу антисоціального способу 
життя на механізм вчинення злочинів неповнолітніми, що, власне, й зумовлює актуальність написання 
запропонованої статті.  

Зазначений вид злочинності має свою специфіку, яка зумовлюється соціально-психологічними 
особливостями цієї категорії осіб та їх статусом у суспільстві. Так, в силу своїх психологічних характеристик, 
неповнолітні, на відміну від дорослих осіб, частіше піддаються негативному впливу суспільства. Вважається, що 
молодому поколінню закономірно притаманна підвищена активність до вчинення злочинів. Яка обумовлюється 
низкою наступних факторів: сімейним вихованням, матеріальними нестатками, відсутністю моральних бар’єрів.  

Головною глобальною причиною злочинності неповнолітніх науковці вважають «соціальне аутсайдерство», 
коли діти опиняються поза існуючим суспільством внаслідок неповноцінної соціалізації. Серед інших причин 
виділяють негативний вплив засобів масової інформації, збільшення кількості бездоглядних дітей, недоліки чинного 
законодавства, нестабільність суспільного устрою [2, с.76].  

Детальний аналіз тенденцій злочинності неповнолітніх свідчить про зниження віку вчинення злочинів, 
зростання питомої ваги злочинців 14-15 років. Неповнолітні легко засвоюють нові види злочинності: викрадення 
людей, вимагання, комп’ютерні злочини тощо. Збільшується кількість резонансних злочинів, що відрізняються 
особливим цинізмом і жорстокістю [3, с.48]. 

Досить часто в результаті соціалізації, внаслідок конфлікту інтересів із суспільством, з метою 
самоствердження неповнолітні схильні до різних форм антисоціальної поведінки, серед яких: тютюнопаління, 
алкоголізм, наркоманія. Так, останні можуть виступати в якості детермінант злочину, оскільки під впливом 
психотропних речовин неповнолітній стає більш розкритим у своїй поведінці, агресивнішим. Під час сп’яніння 
внаслідок дії психотропних речовин в людини втрачається бачення відмінностей між забороною та дозволом, 
появляється надмірна сміливість, знижується контрольованість дій, що, безумовно, сприяє вчиненню злочинів. 
Особа перестає критично ставитись до навколишнього світу. 

На сьогодні алкоголізм неповнолітніх є найбільш масовим явищем. Регулярне вживання алкоголю у 
молодому віці призводить до формування залежності. Уживання слабоалкогольних напоїв, у складі яких є горілка, 
щодня або раз на тиждень, разом становить 27 % серед учнів 6–8 класів, 46 % – серед учнів 10 класів та 
першокурсників ПТУ, 21 % – серед першокурсників вищих навчальних закладів. Дев’ять з десяти українських 
підлітків вживали алкоголь, а кожен п’ятий зізнався соціологам, що його друзі зловживають спиртним (напиваються) 
мінімум раз на тиждень [4, с. 196].  

Другою проблемою, яку ми будемо аналізувати, є наркоманія. В усьому світі кількість наркоманів зростає, 
Україна не є виключенням. Ті, хто вживає наркотики, без них обійтись уже не можуть і потребують тільки щоденного 
збільшення доз. За даними опитувань, п’ята частка молодих людей знайома з дією наркотиків. Кількість молоді, що 
вживає наркотики щороку зростає на 5-6 %, серед учнів ПТУ і студентів ВНЗ цей відсоток сягає 8,9 % та 11,5 % 
відповідно. Аналіз показників у гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата цікавляться наркотиками 
[5, с.60]. 

Пияцтво й наркоманія серед неповнолітніх українців стають масовим і перетворюється на стиль життя, 
стверджують експерти. Власне тому дедалі чіткіше відбувається формування обумовленої системи «спосіб життя - 
злочини». Все частіше злочинні діяння становлять складену систему взаємовідносин неповнолітніх з навколишнім 
світом і розглядаються як визначений спосіб організації їх життєдіяльності відповідно до індивідуально-
психологічних, суб’єктивно - особистісних умов життя. Сьогодні злочинний спосіб життя поступово стає домінуючим 
видом поведінки неповнолітніх. 

У зв’язку з цим потрібно розглядати факт формування нездорового способу життя неповнолітніх через 
призму поняття адиктивної поведінки. Так, під останньою розуміють один із типів антисоціальної поведінки, що 
виражається через бажання уникати реальність шляхом штучної зміни свого психічного стану. Така зміна можлива 
за допомогою прийому додаткових речовин або постійної фіксації уваги на конкретних видах діяльності з метою 
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розвитку інтенсивних емоцій. Прийнято вирізняти хімічну (алкоголізм, токсикоманія, наркоманія), сексуальну, 
харчову, злочинну та інші форми адикцій.  

Уникання реальності шляхом зміни психічного стану особи може відбуватися через ряд факторів, серед 
яких: соціальні, біологічні та психологічні. Так, цікавим є те, що особи, які реагують на алкоголь як на речовину, що 
різко змінює психічний стан, більш схильні до розвитку алкогольної адикції. До психологічних чинників більшою 
мірою відносяться психологічні травми на різних періодах життя. Типи сімейного виховання неповнолітніх, 
педагогічного впливу найчастіше виступають соціальними детермінантами адикцій [6, с. 172]. 

Небезпеками адиктивної поведінки є часткова деформація свідомості неповнолітнього, а також велика 
ймовірність зміни об’єкта адикції. Так, більш схильна до вчинення злочину та особа, яку заставляють кинути курити 
чи вживати алкоголь. Ймовірніше за все, внаслідок таких обмежень можлива відмова від одного об’єкту адикції на 
користь іншого, що іменується так званим «заміщенням адикцій». Власне тому в основу сучасних теорій, програм 
боротьби за здоровий спосіб життя, мають бути покладені вищенаведені особливості.  

Як підсумок, можна сказати про значний вплив негативних звичок на якісно-кількісну характеристику 
злочинності неповнолітніх. Нерідко власне алкоголь, наркотичні речовини виступають в якості домінуючих чинників 
вчинення злочинів. З метою зниження кількості злочинів, враховуючи вищенаведене, виникає необхідність 
реформування системи протидії протиправній поведінці неповнолітніх. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 
Вітчизняна наука вивчає правові явища в соціально-історичному аспекті, підкреслюючи, що злочинність - це 

масове, історично мінливе, соціальне явище, що має кримінально-правовий характер, класового суспільства, що 
складається з усієї сукупності злочинів, що чиняться у відповідній державі у визначений період часу.  

На відміну від правомірних дій, що можуть бути прямо передбачені нормами права, а можуть і випливати в 
загальній формі з "духу закону", протиправні дії повинні бути чітко сформульовані чинними правовими нормами. 
Саме висока правовий рівень кримінального законодавства і рівень правової культури України, спонукає до 
вивчення деяких аспектів кримінального права детальнішою. Саме звідси і виходить визначення актуальності даної 
теми, якою займалися М.І. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.К. Грищук, П.С. Матишевський, М.І. Хавронюк, П.Л. 
Фріс, А.Ф. Істомін , М.І. Ковальов , Н.А. Ниркова , І.М. Тяжкова , В.Н. Кудрявцев, А.Г. Васіліаді, . Ф. Сюндюков , А. 
Васіліаді, В.В. Набіулліна , О.М. Костенко та ін.. 

Дана тема є актуальною на сьогоднішній день, оскільки обстановка вчинення злочину відіграє важливе 
значення [3]: 

- для встановлення наявності складу злочину як підстави кримінальної відповідальності; 
- для правильної кваліфікації вчиненого;  
- для призначення справедливого покарання.  
Об’єктивна сторона злочину - важлива передумова кримінальної відповідальності, це своєрідний 

фундамент кримінальної відповідальності, без якого вона взагалі не існує. Це головний критерій в оцінці намірів і 
цілей злочинця, в оцінці його суб'єктивної сторони.  

Об’єктивна сторона злочину має важливе значення для кримінального права, це значення полягає в тому, 
що вона є елементом складу злочину і входить до підстави кримінальної відповідальності, тобто до кримінальної 
відповідальності особа може бути притягнута лише тоді, коли у вчиненому нею діянні встановлені всі потрібні ознаки 
об’єктивної сторони злочину, вона має важливе значення для правильної кваліфікації злочину, розмежування 
злочинів, відмежування злочинних діянь від не злочинних і багато в чому визначає суворість покарання 
встановленого в санкціях статей особливої частини КК України за відповідні злочини.  

Зокрема, обстановка вчинення злочину в ряді випадків є важливою характеристикою об’єктивної сторони 
складу злочину, яка визначає наявність чи відсутність самого складу конкретного злочину. Загалом ця 
характеристика притаманна будь-якому складу злочину, однак жодним чином це не впливає на кваліфікацію діяння, 
а може враховуватись при вирішені питання про вид та розмір покарання. Лише у випадках, коли закон 
безпосередньо пов’язує питання про наявність чи відсутність складу злочину з наявністю відповідних характеристик, 
вона набуває обов’язкового значення. Хоча, навіть у тих випадках обстановка не є ознакою об’єктивної сторони 
складу злочину, вона, як було відзначено, не байдужа для кримінальної відповідальності, тому що може 
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враховуватися як зм’якшуючі або обтяжуючі відповідальність обставини при призначенні покарання або мати 
важливе доказове значення по кримінальній справі. 

Обстановка вчинення злочину як кримінально-правове поняття є соціально обумовленим, його зміст у 
багатьох випадках визначається сформованими на момент прийняття та дійсної відповідної кримінально-правової 
норми (системи норм) об'єктивними умовами. Дане поняття досліджується різними науками - кримінальним правом, 
кримінологією, кримінальним процесом і криміналістикою, що свідчить про наявність в ній ряду неоднорідних 
властивостей, які представляють самостійний інтерес для кожної з них. 

Дослідження обстановки вчинення конкретних злочинів показує, що вона в структурному відношенні являє 
собою сукупність (комплекс, систему) таких елементів, які перебувають під взаємодією один з одним таких 
елементів, як людина, матеріальні предмети, природно-кліматичні та інші фактори; її зовнішня форма і властивості 
визначаються кількістю і якістю елементів, що входять до її елементів. 

Правова форма закріплення обстановки вчинення злочину в нормі кримінального закону може бути 
двоякою: або вона безпосередньо вказана в ній, або не вказана, але мається на увазі, причому може наділятися або 
функцією конструктивного ознаки, або ознаки, що пом'якшує або обтяжує відповідальність. 

Досить неоднозначним на сьогоднішній день є науковий підхід до вирішення питання місця та ролі 
обстановки вчинення злочину серед інших елементів об’єктивної сторони, таких як: суспільно небезпечні наслідки, 
причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце час, спосіб засоби вчинення злочину. 

На нашу думку, найчіткішим є таке визначення обстановки скоєння злочину. Обстановка - це сукупність 
визначених у законі або випливають з нього факторів, що становлять середовище, зовнішнє оточення, ситуацію, в 
умовах якої здійснюється злочин, і набуває в цьому зв'язку кримінально-правове значення. Можна зустріти думку 
про те, що обстановка в певній мірі включає в себе взаємини між винним і потерпілим. З цим не можна погодитися, 
так як обстановка - ознака об'єктивної сторони, а відносини між винним і потерпілим носять суб'єктивний характер. 
Інша справа, що з точки зору індивідуалізації відповідальності особливу увагу слід звертати на ті випадки, коли 
склалася обстановка спотворює уявлення суб'єкта про події, не дає можливості правильно контролювати свої 
вчинки і тим самим сприяє настанню злочинного результату. 

Крім того власне обстановка вчинення злочину включає в себе: місце вчинення злочину; час вчинення 
злочину; об’єктивну дійсність людини; матеріальні предмети; природно-кліматичні та деякі інші фактори. Було 
визначено також, що обстановка вчинення злочину має найбільше юридичне значення у випадках, спеціально 
вказаних у кримінальному законі, і є однією з факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину.  

Варто зазначити, що за КК України обстановка вчинення злочину може мати значення для кваліфікації 
злочинів як ознака:  

а) більш тяжкого злочину в порівнянні з тим, що такої ознаки не має (наприклад, невиконання наказу 

військовослужбовцем в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці - ч. 2 ст. 403 КК) 2;  
б) менш тяжкого злочину в порівнянні з тим, що такої ознаки не має (напр., умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони - ст. 118) 2.  
Обстановка вчинення злочину впливає також на визначення міри покарання як обставина, що:  
а) пом'якшує покарання (наприклад, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочин, 

діяльності організованої групи або злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених 

КК, - п. 9 ч. 1 ст. 66) 2;  
б) обтяжує покарання (наприклад, вчинення злочину, поєднане з використання умов воєнного, або 

надзвичайного стану, ін. надзвичайних подій - п. 11 ч. 1 ст. 67) 2. 
А тому, кримінально-правове значення обстановки скоєння злочину, обумовлене її здатністю впливати на 

суспільну небезпечність злочину, полягає в тому, що вона може перетворювати відповідне злочинне діяння в його 
кваліфікований вид. Найбільш виразно це її властивість зафіксовано в деяких складах злочинів проти військової 
служби. Невиконання наказу, опір начальникові, насильницькі дії щодо начальника і деякі інші діяння самі по собі 
вважаються злочинними, але їх суспільна небезпека зростає, що спричиняє і більш суворе покарання, якщо вони 
вчинені в бойовій зупинці. Ступінь відповідальності за інших однакових обставин знаходиться в зворотній залежності 
від ступеня впливу зовнішніх умов: чим менше був пов'язаний людина безпосередньо конкретною обстановкою, в 
якій він діяв, тим відносно менше вимушеним, з цієї точки зору, був його вчинок, тим більше ступінь його провини і 
відповідальності. У будь-якому випадку при розслідуванні кримінальної справи необхідно виявляти обстановку 
скоєння злочину, навіть якщо в подальшому вона не буде мати кримінально-правового значення, так як без цього 
злочин є ніби відірваним від реальності. 

Отже, правильне розуміння в цілому складу злочину, а зокрема і об’єктивної сторони злочину можливе 
лише з урахуванням обстановки його вчинення, тобто конкретних умов, в яких здійснюється злочинне діяння, 
розвивається об’єктивна сторона і настає злочинний результат. Ці умови існують об’єктивно, незалежно від волі 
злочинця, хоча в деяких випадках вони можуть свідомо їм використовуватися і навіть частково створюватися. 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

 
Федеральный закон от 29.11.2010 № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ)» [1, с. 158] внес существенные изменения в законодательство, в части 
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порядка урегулирования задолженности налогоплательщиков (плательщиков сборов) – физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – физическое лицо) и электронных денежных средств. 

Новый порядок взыскания зависит от того, превышает ли общая сумма задолженности по налогам, сборам, 
пеням и штрафам 1500 рублей (п.1 ст.48 НК РФ). С учетом изменений законодательства налоговые органы вправе 
обращаться в суд не за любой суммой, а накапливать их до суммы, превышающей 1500 рублей. Для накопления 
такой суммы установлен трехлетний срок со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате 
налога (пеней, штрафов). Если в течение трех лет общая сумма задолженности, подлежащей взысканию с 
физического лица, не превысила 1500 рублей, то налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании 
накопившейся суммы в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока. К заявлению о 
взыскании может прилагаться ходатайство налогового органа о наложении ареста на имущество ответчика в 
порядке обеспечения требования. Таким образом, законодатель предусмотрел два варианта взыскания 
задолженности. Первый – общая сумма задолженности превышает 1500 рублей, в результате чего налоговый орган 
обязан в течение шести месяцев со дня, в котором истек срок исполнения требования, обратиться в суд с 
заявлением о взыскании недоимки. Второй – общая сумма задолженности не превышает 1500 рублей. В этом 
случае налоговая инспекция учитывает все требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, по которым истек 
срок исполнения, и когда задолженность превысит 1500 рублей, начнет исчисляться шестимесячный срок для 
обращения в суд с заявлением о взыскании (п.2 ст.48 НК РФ). 

Действие внесенных поправок в НК РФ распространяется на правоотношения по взысканию 
задолженности, требования об уплате которой направлены со дня вступления в силу Федерального закона от 
29.11.2010 № 324-ФЗ (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ). В отношении требований об уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов предъявленных налогоплательщикам до вступления в силу данного Федерального закона 
предусмотрен старый порядок взыскания, установленный статьей 48 НК РФ. Накопление общей суммы 
задолженности, подлежащей взысканию с физического лица до 1500 рублей, будет осуществляться в течение трех 
лет по налогам, сроки уплаты которых, наступают, начиная с 2011 года (т.е. со дня вступления в силу Федерального 
закона № 324-ФЗ). Соответственно по задолженности, возникшей до 2011 года, вне зависимости от ее суммы, будет 
применяться старый порядок взыскания. Действие так называемой «накопительной» системы недоимок 
существенно разгрузит суды, соответственно службы судебных приставов и уменьшит их нагрузку.  

Новеллой стал абзац 4 части 1 статьи 48 НК РФ «копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в 
суд направляется налоговым органом (таможенным органом) физическому лицу, с которого взыскиваются налоги, 
сборы, пени, штрафы» [2, с.37]. Ранее статья 48 НК РФ не предусматривала такого порядка. Однако с введением 
абзаца 4 части 1 статьи 48 НК РФ соответствующие изменения не были внесены в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в главу 11 «судебный приказ» (статью 124 ГПК РФ) и главу 12 
«предъявление иска» (статью 131, 132 ГПК РФ) [3, с. 33, с. 35].  

Из анализа статьи 48 НК РФ усматривается, что порядок взыскания задолженности по имущественным 
налогам, пеням, штрафам возможен как в порядке приказного производства, так и искового производства. Недоимка 
по налогам, сборам и другим обязательным платежам взыскивается с граждан в порядке приказного производства 
(статья 122 ГПК РФ). Если судебный приказ будет отменен (представление возражений с учетом статьи 129 ГПК 
РФ), инспекция вправе обратиться в суд с иском о взыскании недоимки в течение шести месяцев со дня вынесения 
определения об отмене судебного приказа (п. 3 ст. 48 НК РФ). Таким образом, фактически срок для взыскания 
задолженности увеличивается, если гражданин возражает против вынесенного приказа (ранее действовавшей 
редакцией ч. 2 ст. 48 НК РФ был установлен срок шесть месяцев). Срок для обращения в суд с исковым заявлением 
также может быть восстановлен, если он пропущен по уважительным причинам.  

29 сентября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» [4, с. 54] (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ), которым установлены правовые и 
организационные основы национальной платежной системы. В нем закреплены основные понятия, порядок 
использования электронных средств платежа, установлены субъекты платежной системы и требования к их 
деятельности, а также порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Чтобы 
привести в соответствие с Федеральным законом № 161 – ФЗ иные законодательные акты, в них внесены 
соответствующие поправки. В частности, изменения коснулись положений НК РФ – Федеральный закон от 
27.06.2011 г. № 162-ФЗ [5, с. 97].  

Согласно п. 7 ст. 10 Федерального закона № 161 – ФЗ для перевода электронных денежных средств 
юридические лица и предприниматели, а также частные нотариусы и адвокаты (учредившие адвокатские кабинеты) 
должны использовать корпоративное электронное средство платежа, позволяющее идентифицировать клиента. С 1 
октября 2011 г. организации и предприниматели, помимо сообщения в инспекцию об открытии или о закрытии 
счетов в банке (пп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ), должны информировать налоговый орган о возникновении или прекращении 
права использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств 
(пп. 1.1 п. 2 ст. 23 НК РФ). Сообщить такую информацию в налоговый орган необходимо в течение семи дней со дня 
возникновения (прекращения) данного права. Следует отметить, что за несоблюдение срока, предусмотренного для 
сообщения об открытии или о закрытии счетов в банке, взимается штраф в размере 5000 рублей (пп. 1 п. 2 ст. 23, 
ст. 118 НК РФ). Однако отдельной статьи, устанавливающей ответственность за нарушение обязанности по 
сообщению о возникновении или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа, 
в НК РФ не введено. Поэтому за нарушение срока подачи в инспекцию сведений, указанных в пп. 1.1 п. 2 ст. 23 НК 
РФ, налогоплательщика могут привлечь к ответственности по ст. 126 НК РФ. С 1 октября 2011 г. обязанность по 
уплате налога считается исполненной с момента, когда физическое лицо передало в банк поручение на 
перечисление на соответствующий счет Федерального казначейства без открытия счета в банке денежных средств, 
предоставленных таким физическим лицом банку (пп. 1.1 п. 3 ст. 45 НК РФ). Средств, предоставленных 
плательщиком, должно быть достаточно для перечисления. Особо следует отметить то, что налог, не уплаченный в 
установленный срок, а также пени и штрафы по решению налогового органа могут быть принудительно взысканы со 
счетов организации или индивидуального предпринимателя в банках либо за счет электронных денег 
налогоплательщика или налогового агента (п. п. 1 и 2 ст. 46 НК РФ). 

Статья 46 НК РФ дополнена новым п. 6.1, который регулирует порядок взыскания недоимки за счет 
электронных денег. В случае недостаточности или отсутствия средств на счетах налогоплательщика налог может 
взыскиваться за счет электронных денежных средств (абзац 1 п. 6.1 ст. 46 НК РФ). Взыскание налога может 
производиться за счет остатков электронных денежных средств в рублях, а при их недостаточности за счет 
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остатков электронных денежных средств в иностранной валюте. Поручение налогового органа на перевод 
электронных денежных средств исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем 
получения им указанного поручения, если взыскание налога производится за счет остатков электронных денежных 
средств в рублях, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится за счет остатков 
электронных денежных средств в иностранной валюте (п. 6.1 введен Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-
ФЗ) [6, с. 97]. Помимо поручения на перечисление налога инспекция направляет банку поручение на продажу 
иностранной валюты налогоплательщика (налогового агента). Если средств на счетах или электронных денег 
недостаточно, либо они отсутствуют, либо инспекция не располагает информацией о счетах или реквизитах 
корпоративного электронного средства платежа налогоплательщика (налогового агента), то инспекция вправе 
взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента (п. 7 ст. 46 НК РФ).  

В целях обеспечения исполнения решения инспекции о взыскании налога (пеней, штрафа) переводы 
электронных денежных средств могут быть приостановлены. Соответствующие изменения внесены в п. 8 ст. 46 и 
ст. 76 НК РФ. Приостановление операций по уменьшению остатка электронных денежных средств допускается в 
пределах суммы, указанной в решении налогового органа (абз. 4 п. 2 ст. 76 НК РФ). 

Таким образом, в целом порядок принятия решения о приостановлении переводов электронных денег и 
передаче его в банк, а также порядок отмены подобного приостановления аналогичны правилам, действующим в 
отношении приостановления операций по счетам в банке. В статью 76 НК РФ внесены соответствующие 
дополнения. Следует отметить, что касается взыскания налогов (пеней и штрафов) с физических лиц за счет их 
электронных денег, то это тоже возможно в порядке п. 5 ст. 48 НК РФ, но только если при переводе денег 
используются персонифицированные электронные средства платежа (с возможностью идентификации клиента 
оператором). 

Банк предоставляет организациям и предпринимателям право использовать корпоративные электронные 
средства платежа для переводов электронных денежных средств только при предъявлении свидетельства о 
постановке на налоговый учет (п. 1 ст. 86 НК РФ). При этом в течение трех дней банк должен сообщить в инспекцию 
по месту своего учета о предоставлении или прекращении указанного права либо об изменении реквизитов 
корпоративного электронного средства платежа. По мотивированному запросу налогового органа банки обязаны 
выдавать справки об остатках электронных денежных средств организаций (предпринимателей) и переводах 
электронных денежных средств (п. 2 ст. 86 НК РФ). За нарушение банком его обязанностей, связанных с 
электронными денежными средствами, ст. 135.2 НК РФ предусмотрена ответственность.  

С учетом описанных выше изменений законодательства усматривается, что, у физических лиц появилась 
официальная возможность делать перечисления в бюджет при помощи электронных кошельков. Налог будет 
считаться уплаченным с момента предоставления в кредитную организацию поручения на перевод в казну 
электронных средств. Здесь есть одно условие: денег в электроном кошельке физического лица должно хватать 
для уплаты заявленной суммы налога (подп. 1.1 п. 3 ст. 45 НК РФ). Аналогичная норма, которая касалась бы 
организаций и предпринимателей, в новой редакции НК РФ отсутствует. Иными словами, момент уплаты налога при 
помощи электронных денег для них не урегулирован. Отсюда можно сделать вывод, что компаниям и 
предпринимателям безопаснее по-прежнему делать перечисления в бюджет с банковских счетов. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних 

цінностей. Праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи. Перша з цих функцій 
знаходить своє відображення в орієнтуванні працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, 
моральне задоволення роботою. 

Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і 
соціального розвитку. Зміни, що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища 
працівника на робочому місці, умов його праці, ставлять підвищені вимоги до безпеки праці. Особливо потерпають 
від цього ті групи працюючих, що вже перебувають у невигідному становищі: жінки, працівники похилого віку, 
неповнолітні. 

Взагалі, охорона праці – це система забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників в процесі трудової 
діяльності ,що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-
профілактичні, реабілітаційні та інші заходи, що формують організаційно-правовий механізм реалізації 
конституційного права громадян на працю [1; ст.43] в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. 

Згідно ст. 187 КЗпП, неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових 
правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та 
деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Умови праці неповнолітніх 
на виробництві повинні відрізнятися від умов праці дорослих працюючих. Це пояснюється як фізіологічними 
особливостями організму підлітків, який тільки формується, так і відсутністю у більшості з них відповідної професії і 
спеціальності. Саме ці обставини і визначили відмінність правового регулювання їх праці, хоч за загальним 
правилом на неповнолітніх повністю поширюється законодавство про працю, а їх права щодо трудового договору 
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прирівнюються до прав повнолітніх працюючих. У той же час в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та 
деяких інших умов праці їм надаються пільги. 

З метою охорони здоров’я неповнолітніх ст.188 КЗпП не допускає прийняття на роботу осіб молодше 
шістнадцяти років. Як виняток, можуть прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років при письмовій 
згоді одного з батьків або особи, що їх замінює. 

Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання особам, направленим в рахунок броні, забороняється. 
Така відмова може бути оскаржена у судовому порядку. 

Праця молоді віком до 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, 
а також на підземних роботах заборонена. 

Ст. 199 КЗпП встановлює, що батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи 
та службові особи, на яких покладено контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати 
розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує 
здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. Такі особи, державні органи і посадові особи 
зобов’язані подати докази про неможливість продовження трудового договору неповнолітнього у зв’язку з загрозою 
здоров’ю неповнолітнього або порушенням законних інтересів неповнолітнього на даному підприємстві, в установі, 
організації. 

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі 
шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Список таких робіт затверджено 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 46 від 31 березня 1994 р.  

Крім того, ст.192 КЗпП закріплює гарантію дотримання встановленої законом тривалості робочого часу для 
неповнолітніх. Вона забороняє використовувати працю осіб, що не досягли вісімнадцяти років на надурочних і нічних 
роботах, а також на роботах у вихідні дні навіть при згоді неповнолітнього або за надзвичайних умов. Оскільки для 
неповнолітніх осіб передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу, вбачається недопустимим 
залучати цих осіб до чергування та режиму роботи з ненормованим робочим днем. 

Часові норми виробітку для неповнолітніх є загальними, що застосовуються для дорослих робітників. Але 
скорочена тривалість робочого часу для неповнолітніх залежно від віку не тягне за собою зменшення розміру оплати 
праці. Тому заробітна плата неповнолітнім виплачується в такому самому розмірі, як і працівникам відповідних 
категорій при повній тривалості щоденної роботи. 

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час (ст.195 КЗпП). 
Тривалість такої відпустки становить 31 календарний день. У перший рік роботи щорічна основна відпустка 
неповнолітнім надається за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному 
підприємстві, в організації, установі. 

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом робочого року, а також заміна відпустки грошовою 
компенсацією особам до 18 років. 

Що стосується заробітної плати неповнолітніх, то при скороченій тривалості робочого часу виплачується в 
такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. 

Оплата учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які 
працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 
Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати. 

Одним із напрямків реалізації державної молодіжної політики є забезпечення зайнятості молоді. 
Молодь має право на перше робоче місце протягом двох років за умови, що громадянин України віком від 

15 до 28 років закінчив чи припинив навчання в загальноосвітній школі, професійному навчально-виховному та 
вищому навчальному закладі, завершив професійну підготовку та перепідготовку; після звільнення зі строкової чи 
альтернативної служби. Дворічний строк першого робочого місця починає обчислюватись з часу роботи до призову. 

Молоді громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну 
інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі 
необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку. 

У разі відмови у прийомі на роботу цих громадян у межах встановленої броні з підприємств, установ і 
організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову у п’ятидесятикратному розмірі 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Одержані кошти спрямовуються до місцевої частини державного 
фонду сприяння зайнятості населення і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ і 
організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту. 

Державна служба зайнятості надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, молодіжним центрам праці, соціальним службам для молоді інформацію про наявність вільних 
робочих місць (вакантних посад). 

Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам – 
випускникам державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена 
державним замовленням. 

Для додаткового захисту трудових прав неповнолітніх законодавством передбачаються обмеження 
звільнення таких працівників. Так, стаття 198 КЗпП передбачає, що звільнення працівників молодше вісімнадцяти 
років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку 
звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, 
зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без 
працевлаштування.  

Цими підставами є:  
- зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40); 
- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 

кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п.2 ст.40); 
- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п.6 ст.40).  
У сучасний період молодь займає проміжне становище між дитинством і зрілістю, починає своє трудове 

життя у важких умовах: відсутність роботи, а при її наявності – низька заробітна плата, немає власного житла та 
деякі інші негаразди. При цьому виникає невдоволеність через помилки, допущені при виборі професії, 
спеціальності, роботи. 
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Соціальне становище молоді дає можливість передбачити майбутнє суспільства. Тому проблемам молоді 
держава має приділяти значну увагу, в тому числі й засобам регулювання її правового статусу. 

Перехід до ринкових відносин в сфері праці та зайнятості в умовах структурної перебудови економіки 
призвів до виникнення принципово нової ситуації в соціально-трудових відносинах. Особливо важкою дана ситуація 
виявилася для молоді, яку в силу специфіки соціально-психологічних характеристик виявилася недостатньо 
підготовленою до сучасних реалій ринку праці. Це потребує від держави розробки та реалізації особливої системи 
заходів, що забезпечуватимуть не тільки надання тих чи інших гарантій зайнятості для молоді, але і здійснення 
підтримки в адаптації даної групи населення до сучасної економічної системи суспільства. Так, існуюче трудове 
законодавство є морально застарілим і потребує реформації: необхідно, насамперед, створити зацікавленість 
роботодавця у прийнятті до себе на роботу неповнолітнього працівника, а не примушувати його це зробити. За 
діючим законодавством, зробивши це, роботодавець отримує купу проблем у виді обов’язків перед таким 
працівником, який ще й нерідко не має відповідної кваліфікації, що з економічної точки зору є невигідним. Необхідна 
розробка та реалізація загальнодержавних програм, які будуть направлені не на утримання органів, які нібито 
сприяють працевлаштуванню молоді, а на створенні зацікавленості роботодавця у прийомі на роботу таких 
працівників (наприклад, шляхом надання податкових пільг). Звісно, одразу ж виникають дві проблеми. Перша з них – 
кошти, на які проводити ці заходи, програми. Я вважаю, що їх можна виділити шляхом перерозподілу, 
перенаправлення з інших напрямків молодіжної політики, використовувати ті кошти, які виділяються державою 
службам по справам неповнолітніх. Другою проблемою є створення відповідної законодавчої бази. Кодекс законів 
про працю був прийнятий ще за радянських часів і, не зважаючи на низку змін та доповнень, не відповідає сучасним 
реаліям і потребує заміни. Але це, на мою думку, справа найближчого часу. 

Держава та суспільство не повинні пасивно очікувати самостійного налагодження ринку праці молоді: 
потрібна науково обґрунтована політика регулювання зайнятості молоді та досягнення її ефективного рівня. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ НА 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

 Інвестиційне право в першому десятиріччі ХХІ ст. дійшло у своєму розвитку до тієї стадії, коли, на наш 
погляд, можна і підвести певні висновки щодо його розвитку і, зваживши усі досягнення і проблеми, зазирнути в 
майбутнє, визначивши найбільш перспективні напрямки його розвитку.  

 Правове регулювання інвестиційної діяльності бере початок з давніх часів, а регулювання “заморського” 
інвестування — з часів колоніальних завоювань. Інвестування в суверенних країнах одержало розвиток разом з 
розвитком промисловості, фінансів, міжнародної торгівлі і появою “заморського” купецтва. Інвестування — знаряддя 
оптимізації і інтернаціоналізації економіки, за допомогою якого відшукуються вільні “ніші” у країні інвестора і по 
усьому світові. Примат економіки диктує політиці забезпечувати умови в тій або іншій країні для розвитку 
об'єктивного процесу дифузії капіталів і науково-технічного прогресу. Історія показує, що держави з неринковою 
економікою, держави з “перехідною” економікою і держави, що розвиваються, прагнуть установити контроль і 
обмеження стосовно власності іноземних інвесторів. На відміну від країн з ринковою економікою, тут, як правило, 
приймаються спеціальні закони про режим іноземних інвестицій, поряд із загальними нормами або нормативними 
актами, що регулюють інвестиційну діяльність[2, 79–85].. 

 Правові проблеми інвестування в Україні виникли, звичайно, з проблем політичних, економічних і 
соціальних. Динаміка інвестиційного процесу є одним з важливих факторів просування до ринкових відносин, а отже 
— і до політично відкритого суспільства. Тому відношення до інвестування, особливо — комерційного та іноземного, 
відразу стало предметом гострої боротьби політичних сил. Почала формуватися державна політика щодо іноземних 
інвесторів. Крім того, необхідно було визначитися з політикою внутрішнього інвестування, а також з питань 
співвідношення внутрішнього та іноземного інвестування. Необхідно було зважати на упередження більшості 
населення проти іноземців і іноземного інвестування, спотворене уявлення про державний суверенітет. 

 На початку ХХІ ст. в Україні склалася більш-менш законодавчо окреслена державна політика стосовно 
іноземного інвестування, яку можна було б охарактеризувати наступними моментами: 

- перевага двостороннім міждержавним угодам перед законодавчим регулюванням за допомогою загальних 
правил незалежно від країни інвестора; 

- стимулювання експорту для поліпшення торговельного і платіжного балансу; 
- захист вітчизняного товаровиробника; 
- перевага виробничому та інноваційному інвестуванню;  
- стимулювання певних (пріоритетних) галузей економіки [3, 16–24]. 
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 Що ж стосується інвестування взагалі, то основним принципом залишається принцип, відповідно до якого 
держава несе відповідальність перед інвестором тільки у випадку, коли вона сама є реципієнтом. Україна одержала 
законодавство про інвестиційну діяльність і про іноземні інвестиції в порядку правонаступництва держав від 
радянського режиму “перебудови”, коли після довгої перерви комерційне, а також іноземне інвестування було 
дозволено, — адже раніше тільки держава, колгоспи, кооперативи і “громадські організації” могли мати у власності 
засоби виробництва, а акумуляція коштів населення здійснювалася в основному за допомогою державних позик, до 
того ж, часом, — у “добровільно-примусовому” порядку. Протягом 60 років в СРСР панувала концепція іноземного 
інвестування як атрибуту “грабіжницької політики імперіалізму”, знаряддя “колоніального поневолювання народів”. 
Тільки у другій половині 80-х років з'являється ряд партійно-урядових рішень, що відкрили дорогу різним формам 
іноземного інвестування в СРСР, і, насамперед — створенню спільних підприємств з іноземною участю. 

 Інвестиційне законодавство України представлено актами всілякого рівня, — серед законів тут виділяються 
спеціальні закони, присвячені в цілому або в значній частині регулюванню інвестиційної діяльності, у т.ч. діяльності 
іноземних інвесторів: наприклад, Закони від 10.09.1991 р. “Про захист іноземних інвестицій в Україні”, від 18.09.1991 
р. “Про інвестиційну діяльність”, від 19.03.1996 р. “Про режим іноземного інвестування”, від 19.09.1997 р. “Про 
стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, від 16.07.1999 р. “Про спеціальний режим інвестиційної й 
інноваційної діяльності технологічних парків”, від 17.02.2000 р. “Про усунення дискримінації в оподатковуванні 
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна і коштів вітчизняного походження”, від 
15.03.2001 р. “Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)”, від 04.07.2002 р. 
“Про інноваційну діяльність”, від 16.01.2003 р. “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні”, від 
16.03.2004 р. “Про розвиток автомобільної промисловості України”). Крім того, є чимало законів, що містять окремі 
норми, які регулюють інвестиційну діяльність (наприклад, Закон від 16.04.1991 р. “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”. Видано ряд указів Президента і постанов Кабінету Міністрів, присвячених інвестиційній діяльності 
(наприклад, Указ Президента України від 07.07.2003 р. № 580/2003 “Про додаткові заходи по залученню іноземних 
інвестицій в економіку України”, Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
30.01.1997 р. № 112). Відповідні нормативно-правові акти видають державні органи, до функцій яких входить 
регулювання інвестиційної діяльності (наприклад, Положення про порядок видачі дозволу на обіг акцій або облігацій 
підприємств українських емітентів за межами України, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.10.1997р. № 36). Варто враховувати і попередню практику відання нетипових документів, 
наприклад, спільних заяв Кабінету Міністрів та Національного банку про політику обмінного курсу гривні, а також 
сучасну практику видання документів програмного характеру (наприклад, Програма розвитку інвестиційної 
діяльності на 2002-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1801). 
Необхідно також керуватися офіційними роз'ясненнями Конституційного Суду України (наприклад, Рішення від 
14.03.2002 р. № З-уп/2002 щодо тлумачення деяких інвестиційних законів), а також “керівні” роз'яснення вищих 
судових інстанцій (наприклад, колишнього Вищого арбітражного суду України, Вищого господарського суду України), 
відомчі роз'яснення (Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Адміністрації 
Президента України та ін.). Не можна не враховувати наявності безлічі нормативних вказівок, не закріплених 
документально, але, проте, таких, що виконуються в силу підпорядкованості і сформованої бюрократичної практики, 
а також рудиментів “телефонного права”, “негласних вказівок” і т.п. Міжнародні договори — найважливіше правове 
джерело інвестиційної діяльності. Насамперед, — це укладені Україною з багатьма країнами двосторонні умови про 
заохочення і захист інвестицій[1, 7–12]. Це також двосторонні умови про усунення подвійного оподатковування. 
Відносно невисокою тут є питома вага багатосторонніх договорів за участю України. Варто мати на увазі, що ряд 
договорів, укладених Українською РСР, і договорів, укладених СРСР, продовжують діяти в силу правонаступництва 
України. Певну роль у регулюванні відіграють рекомендаційні акти міжнародних організацій, зокрема — економічних. 
Велику роль відіграє і так зване “м'яке право” — міжнародні торговельні порядки та інші застосовувані в міжнародній 
торговельній практиці правила, не закріплені у вигляді зобов'язуючих норм. Ці норми, разом з тим, нерідко 
використовуються в міжнародній правозастосовчій практиці, і тому, трансформуючись у судові чи арбітражні 
рішення, здобувають у конкретних випадках обов'язковий характер. 

Особливістю вітчизняного підприємницького та інвестиційного законодавства є те, що окремі аспекти в 
інвестиційній сфері, регулюються також нормами господарського, податкового, валютного, банківського, 
фінансового, митного, цивільного й земельного законодавства, правовими актами про приватизацію, 
підприємництво, інноваційну діяльність, цінні папери та фондовий ринок, концесії тощо[4, 108–112]. 

Сьогодні, на початку ХХІ століття, пріоритет правового регулювання все більш зміщується у бік міжнародно-
правового вектора і відповідна тенденція безумовно буде зберігатися і розширюватися. Для пожвавлення 
підприємницьких та інвестиційних процесів необхідно насамперед створити чітку правову базу в країні при цілком 
«прозорій» політиці держави, необхідне чітке визначення і систематизація пріоритетних напрямків в укладенні 
міжнародних угод про заохочення і взаємний захист інвестицій, з обов’язковим дотриманням принципів додержання 
національних інтересів та економічної безпеки України.  
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ПРОБЛЕМИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Економічні перетворення, жорстка конкуренція на ринку праці об’єктивно потребують вдосконалення 

правового забезпечення трудових відносин найманої праці. А тому, в сучасних умовах ринкових відносин і 
прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу науці трудового права необхідно здійснювати 
свій розвиток в напрямку радикального реформування національного трудового законодавства, і першу чергу, 
спрямувати своє сучасне наукове знання про трудове право для безпосереднього практичного використання його 
при прийнятті нового Трудового кодексу України. 

Докладніше пропоную зупинитись на одному з інститутів трудового права, який потребує глобального 
наукового опрацювання, зміни та доповнення – це випробування при прийнятті на роботі. Норми статей Кодексу 
законів про працю України розкривають загальні положення про строк випробування при прийнятті на роботу, 
залишаючи поза увагою коло питань, пов’язаних з необхідністю встановлення випробування, критеріями 
оцінювання, встановленням результатів випробування. І це створює підґрунтя для вразливого, незахищеного 
правового становища працівників, яким може скористуватись роботодавець на свою користь, локально вирішуючи 
порядок встановлення, проведення випробування, наслідком якого може стати незаконне, не вірно обумовлене 
звільнення. Тому, на перший погляд, суто факультативна, формальна умова трудового договору може відіграти 
вирішальну роль у працевлаштуванні кожного з нас.  

Стаття 26 Кодексу законів про працю України (надалі по тексту – КЗпП) встановлює, що строк 
випробування може встановлюватись тільки при прийнятті на роботу і тільки згодою між обома сторонами трудового 
договору з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку він намагається отримати. Це волевиявлення 
закріплюється в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.  

Така форма зовнішнього вираження домовленості сторін трудового договору про встановлення 
випробування встановлює домінантний характер зі сторони роботодавця. А у працівника залишається можливість 
лише прийняти таку умову і ознайомитись зі змістом наказу. На мій погляд, це дає підстави говорити про відсутність 
у працівника можливостей впливати на закріплення в трудовому договорі умови про випробування, а відповідно і 
про відсутність домовленості між ним та роботодавцем щодо умови про випробування.  

На противагу цьому, проект нового Трудового кодексу закладає більш диспозитивні відносини між 
сторонами трудового договору щодо встановлення строку випробування. Так, відповідно до ч.1 ст.46 проекту 
Трудового кодексу умова про випробування вважається погодженою, якщо домовленість про неї зафіксована в 
трудовому договорі, який в свою чергу, згідно ч.1 ст.41 проекту Трудового кодексу укладається в письмовій формі у 
двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Виходячи зі змісту ч.2 ст.28 Кодексу законів про працю оцінку відповідності працівника обумовленій роботі 
дає власник або уповноважений ним орган. Ця оцінка повинна бути дана до закінчення строку випробування.  

При позитивній оцінці випробування наказ чи розпорядження про остаточне зарахування працівника не 
видається. Працівник вважається прийнятим на роботу з першого дня роботи з умовою випробування. 

Аналіз чинного законодавства про працю України дає право зробити висновок, що загальних 
нормативно закріплених критеріїв оцінки результатів випробування працівника чи рекомендацій щодо 
проведення такого випробування не має. Це суттєво ускладнює механізм реалізації процедури випробування.  

В таких законодавчих умовах, в обстановці економічної кризи та зростання безробіття власник-
роботодавець не обмежений ні економічно, ні юридично, що в свою чергу тягне обмеження прав громадян. Тож, в 
новому Трудовому кодексі повинна бути передбачена спеціальна норма про оцінку праці під час випробування, її 
процедурні умови. Крім того, необхідно передбачити процедуру закінчення випробування, факт встановлення його 
результатів. Доцільно передбачити обов’язок власника повідомити працівника про те, що він витримав 
випробування чи не витримав його. В такому варіанті є цивілізований людяний підхід, який не залишає двоякого 
змісту. Так, проект Трудового кодексу, який знаходиться на обговоренні в парламенті на даний час, містить норму 
ч.2 ст.49 , яка передбачає, що у разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку 
його прийнято, або виконуваній роботі, роботодавець має право протягом строку випробування звільнити такого 
працівника, письмово попередивши його про це за три дні. На даний же час, при розірванні трудового договору на 
підставі незадовільних результатів випробування, роботодавець видає без попередження працівника наказ, в якому 
вказується підстава розірвання трудового договору з посиланням на відповідний пункт і статтю закону (п.2 ст.43-1 
КЗпП України). На підставі цього наказу до трудової книжки вноситься запис: “Звільнений за незадовільний 
результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу”. 

Положення ст. 184 КЗпП, якою заборонено звільняти вагітних жінок з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу, поширюється і на випадок звільнення у зв’язку з незадовільними результатами 
випробування. А тому вагітні, складають виключену категорію, випробування яким встановлюватись може, а 
звільнити у зв’язку з не проходженням випробування їх законодавство не дозволяє.  

В напрямку усунення цієї прогалини також здійснений крок в проекті Трудового кодексу. Так, серед інших 
категорій осіб, для яких не встановлюється випробування, Трудовий кодекс в ст.47 визначає вагітних жінок. 

Якщо в період випробування у власника або уповноваженого ним органу виникли інші підстави для 
припинення трудових відносин, наприклад скорочення чисельності і штату працівників, зміни істотних умов праці 
тощо, звільнення працівника повинно проводитись з цих підстав, а не як того, що не витримав випробування. 

При бажанні працівника в період випробування розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, власник 
або уповноважений ним орган може зажадати від працівника дотримання правил, передбачених ст. 38 і 39 КЗпП 
України, зокрема попередити роботодавця про розірвання трудового договору за 2 тижні. Продовження роботи після 
закінчення строку випробування, навіть при незадовільних його результатах, не дає право власнику або 
уповноваженому ним органу звільняти працівника з роботи за цією підставою. 

Вважаю, що дотримання 2-тижневого строку попередження роботодавця про розірвання трудового 
договору за ініціативою працівника, який проходить випробування, є неспіврозмірним зі строком випробуванням (за 
загальним правилом до трьох місяців) і працівник, який випробовує свої професійні здібності на новій роботі, поряд з 
«незручним положенням» під час такого випробування, має право хоча б на те, щоб в скорочені строки розірвати 
трудовий договір за своєю ініціативою. 

Розробники проекту Трудового кодексу також мають намір впровадити в життя таку справедливу, на мій 
погляд, умову. А саме, в абз.2 ст.95 проекту Трудового кодексу зазначено, що працівник має право до закінчення 
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строку випробування розірвати трудовий договір за власною ініціативою шляхом подання письмової заяви про це за 
три дні до визначеного ним дня звільнення. 

Звільнення за незадовільними результатами випробування згідно ст.43-1 КЗпП є випадком розірвання 
трудового договору за ініціативою власника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації. Чим 
визвано таке ігнорування ролі профспілкового органу в захисті прав працівників? Адже, ст.2 ЗУ “Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», закріплює, що профспілки створюються з метою здійснення представництва 
та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, що по своїй суті і виражається в їх 
активній участі при звільненні працівника як захисника законних інтересів працівників, як засобу попередження 
незаконного звільнення. І саме з метою запобігання суб’єктивного негативного оцінювання результатів 
випробування роботодавцем, профспілка і повинна бути тим органом, який допоможе здійснити контроль за 
об’єктивністю оцінювання результатів випробування і попередити незаконні звільнення. 

Отже, звільнення по результатам випробування повинно бути віднесено до звільнень по ініціативі 
власника за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації. 

Працівникові надається право оскаржувати розірвання трудового договору під час випробування до 
органів з розгляду трудових спорів. Оскільки п.2 ч. 1 ст.232 КЗпП визначає, що трудові спори про поновлення на 
роботі незалежно від підстав припинення договору розглядаються безпосередньо в районних (міських) судах, 
оскарження розірвання трудового договору здійснюється саме до цього суду. 

Судова практика показує, що позови про поновлення на роботі осіб, звільнених як таких, що не витримали 
випробування, як правило, задовольняються. Не дивлячи на відсутність державного регулювання порядку 
звільнення за цією підставою, суди вимагають підтвердження факту невідповідності професійних знань та навичок 
працівника, тій роботі, щодо якої він проходить випробування. У більшості випадків, особливо коли такого 
упредметненого результату праці немає, роботодавець не може підтвердити вказані підстави звільнення доказами. 
Представляється, що за таких умов потрібно проаналізувати якість виконання доручень керівника; випадки 
порушення термінів виконання завдань; як успішно справляється працівник із загальним обсягом роботи; чи 
відповідає його рівень професійно - кваліфікаційним вимогам. 

 На закінчення необхідно визначити, що звільнення на основі такої підставі, як незадовільний результат 
випробування, викликає складності, пов'язані з доказуванням невідповідності працівника виконуваній роботі, його 
некомпетентності. І поки законодавчо не буде урегульована процедура звільнення по даній підставі або чітко не 
будуть сформульовані умови, при яких можливе звільнення працівника як такого, що не витримав випробування, 
звільнення за такою підставою завжди можна буде заперечити в суді. 
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ПОКАРАННЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСЬ 

 

В Україні останнім часом спостерігається численна кількість публікацій з кримінального права взагалі і 
безпосередньо з розгляду інституту покарання. На нашу думку це пов’язано з існуванням цілої низки кримінально-
правових проблем, як суто теоретичного, так і тактично-прикладного характеру.  

Ефективність досягнення цілей які стоять перед чинним кримінальним законодавством напряму залежить 
від якості правових засобів, якими він володіє. Основним із засобів, за допомогою яких кримінальний закон впливає 
на злочинність – є покарання. Саме цьому по якості законодавчих положень і судової практики відносно покарань як 
в цілому так і кожного окремого виду, в значній мірі можна судити про якість виконання чинним кримінальним 
законодавством його охоронної та регулятивної функцій. 

Загалом проблема кримінально-правових засобів запобігання злочинності, особливо покарання, 
досліджувалась з прадавніх часів (Ч. Беккаріа, І. Бентам, Г. Грацій… ) і продовжує дискутуватись до наших днів ( В. 
Сташис, Л.Багрій-Шахматов, Т. Денисова, В. Тютюгін…). Важливість інституту покарання зумовлюється тим, що 
безпосереднім і головним його призначенням є боротьба зі злочинністю, її запобігання і хоча б часткове зменшення. 
Це випливає з диспозиції ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України: « Покарання має на меті не тільки кару, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами». 
Покарання завжди призначається як відповідний захід держави за вчинений злочин, виконує виправну функцію і 
водночас запобігає вчиненню нових злочинів як самими засудженими, так і іншими особами. Усі зазначені цілі 
покарання органічно взаємопов’язані і обумовлюють одна одну. 

Можна зробити висновок, що диспозиція ч. 2 ст. 50 КК України відображає змішані теорії, оскільки називає 
метою покарання: 

1) кара щодо засудженого, як відплату за вчинене; 
Кара полягає в позбавленні або обмеженні прав і свобод особи, що вчинила злочин. Кара при застосуванні 

покарання застосовується завжди. Інші види мети не завжди досягають бажаного результату. Слід зауважити, що 
покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність особи, що вчинила злочин (ч. 
3 ст. 50 КК). Ця кримінально-правова норма відображає конституційні права людей. Стаття 28 Конституції України 
закріплює положення, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорсткому, нелюдському або такому, що 
принужує його гідність, поводженню чи покаранню. 

2)  виправлення засудженого. 
Виправлення полягає в тому, щоб після застосування покарання було досягнуто такий результат, при якому 

особа не вчинювала нового злочину, сформувати у особи позитивні соціальні погляди, повагу до людського 
співжиття. Але, часто буває навпаки, ця бажана мета в період відбуття покарання в місцях позбавлення волі, 
призводить до деформації соціальних поглядів особи, до її десоціалізації. 

3)  запобігання вчиненню нового злочину засудженим. 
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Ця мета полягає у впливі на особу таким чином, щоб в подальшому він не скоїв нового злочину (так званна 
спеціальна превенція). Спеціальна превенція звернута на позбавлення певних благ і прав особи, що вчинила 
злочин, ізоляції її від суспільства, розривом злочинних зв’язків з особами, які негативно впливали на злочинця. 

4)  запобігання вчиненню злочинів іншими особами. 
Так звана загальна превенція, яка полягає в тому, щоб стримати інших осіб від вчинення суспільно - 

небезпечних діянь. Злочин не залишається поза увагою суспільства, особа, що його вчинила повинна понести кару. 
Сама можливість караності суспільно - небезпечних діянь виступає засобом стримування для інших осіб від 
вчинення злочину. 

Тому, роль покарання як необхідного засобу охорони суспільства від злочинних посягань здійснюється як за 
допомогою загрози покаранням, яка міститься в санкції будь-якої кримінально-правової норми Особливої частини 
Кримінального кодексу України, так і шляхом його реалізації, тобто примусового впливу на осіб, вже визнаних 
винними у вчинені злочину. 

Передбачені чинним кримінальним законом окремі види покарань утворюють їх певну систему , що 
відображена у ст. 51 КК України і є тією юридичною базою, на якій ґрунтується діяльність судів відносно 
застосування покарань. Система покарань покликана визначати однаковість у правозастосовній діяльності і є 
важливим засобом забезпечення законності 

Під системою покарань розуміють встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний 
перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем іх суворості. 

На сторінках кримінально-правових видань, монографіях існують пропозиції щодо розширення або звуження 
переліку окремих видів покарань. Провідні юристи та науковці обґрунтовують свої пропозицій спираючись на данні 
кримінальної статистики, вивчення і узагальнення світової практики щодо цього питання, аналізу положень 
Міжнародних Декларацій та інш. 

Ми підтримуємо думку, що кількість видів покарань, передбачених в кримінальному законодавстві України є 
досить великим у порівнянні з кримінальними законами країн Центральної і Західної Європи. Ми також вважаємо за 
доцільне поєднати такі види покарань як арешт, позбавлення волі та довічне позбавлення волі в один вид: 
позбавлення волі, визначивши особливості його встановлення у санкціях і призначення судами на короткий термін, 
тривалий термін або довічно.  

Деякі види покарань на сучасному етапі втратили свій певний вплив на злочинність у зв’язку зі змінами 
економічних, соціальних і політичних умов у державі. Це стосується, наприклад: виправні роботи, тримання в 
дисциплінарному батальйоні і позбавлення звання. За даними судової статистики перші два види покарання 
застосовуються все менш з кожним роком. А третій вид можливо застосовувати в якості дисциплінарного стягнення 
для тих випадків, коли командування особи, яка вчинила злочин, визнає, що дана особа не гідна більше мати 
відповідне звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Далі, слід звернути увагу на те, що окремі з існуючих у діючому кримінальному законодавстві України видів 
покарання навряд чи відповідають Конституції України. Мова, зокрема, йде про такі покарання, як службові 
обмеження і тримання в дисциплінарному батальйоні. У відповідність з ч.2 ст. 17 Конституції України завданням 
Збройних Сил України є виключно "оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності", але ніяк не виконання покарань.  

Таким чином, якщо об’єднати види покарань: арешт, позбавлення волі, довічне позбавлення волі та 
відмовитись від вищевказаних видів покарань то діюча система покарань в Україні набула б більше схожості з 
західноєвропейськими і складалася б з наступних видів покарання: 

1) штраф; 
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 
3) громадські роботи; 
4) конфіскація майна; 
5) обмеження волі; 
6) позбавлення волі. 
Але це не «панацея» і не просте вирішення проблеми, в цьому разі законодавцю слід буде істотно 

переробляти не тільки норми Загальної частини КК України, а і санкції норм в Особливій частині КК України. 
Також, ми підтримуємо думку, щодо гуманізації кримінальної відповідальності. Для цього законодавцю 

необхідно розширити використання в санкціях норм Особливої частини КК України видів покарання альтернативних 
позбавленню волі. 

Справедливість покарання як правовий принцип є керівним. Принцип справедливості покарання на відміну 
від принципу гуманізму, зобов’язує суд враховувати тяжкість злочину як в бік пом’якшення покарання, так і в бік 
посилення. Тому вважаємо, що питання правового регулювання окремих видів покарань слід вирішувати з 
урахуванням накопиченого досвіду вітчизняної кримінально-правової науки, загальних положень кримінально-
правової політики держави, економічного і соціального розвитку держави, правозастосовної практики, кримінальних 
законів країн Центральної і Західної Європи. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ 

 

Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально забезпеченого 
суспільства. Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює 
необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного становища людини впродовж усієї трудової 
діяльності й після її завершення. 

Актуальність питання державного регулювання соціальної орієнтації економіки зростає в сучасних умовах 
економічної кризи, яка негативно впливає у середньо - і довгостроковому періодах на економічну активність і на 
зростання добробуту населення. Зарубіжний досвід провідних країн світу свідчить про доцільність підвищення ролі 
держави конкретизації її функцій у реалізації соціальної політики і розширення діапазону соціалізації економіки. 

Соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої політики держави. Соціальна політика — це 
складова загальної політики, втілена в соціальні програми та різноманітні заходи, спрямовані на задоволення 
потреб та інтересів людей і суспільства. Зрозуміло, що соціальна політика має бути адекватною стану економіки, 
але ігнорування соціальними проблемами може призвести до значних економічних втрат [10, с.3]. Соціальна 
політика зосереджується на формуванні ефективних умов життя всіх членів суспільства, відносин між соціальними 
групами, забезпеченні ефективної зайнятості, створенні соціальних гарантій і умов для поліпшення добробуту 
населення.  

Соціальна політика – система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою 
узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання. 

Державне регулювання соціальних процесів – вплив органів державної влади за допомогою різноманітних 
засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни. 
Основними об’єктами соціальної політики є: ринок праці та зайнятість населення, трудові відносини, оплата праці та 
доходи населення. 

Метою соціальної політики держави є боротьба з бідністю, збереження людського капіталу, його 
пристосування до потреб ринкової економіки, сприяння економічному зростанню, забезпечення соціальної 
справедливості та політичної стабільності. Способом реалізації соціальної політики є система соціального захисту і 
соціальних гарантій.  

Соціальний захист — це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист 
добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах. Організаційно-правові заходи передбачають 
створення інститутів соціального захисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю, економічні — формування 
механізмів перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та інших платежів і трансфертів. [7] Соціальні гарантії - 
встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, 
які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму; прожитковий мінімум - вартісна величина 
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору 
продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. [5]  

Засобами державної соціальної політики є: нормативно-правове регулювання, спрямоване на забезпечення 
соціальних гарантій та соціальний захист населення; розроблення демографічних і соціальних прогнозів; 
формування та реалізація соціального розділу ДПЕСР України, в яких визначаються цілі, пріоритети, завдання та 
заходи соціальної політики; бюджетна діяльність; державне регулювання цін на товари і послуги тощо…. 

В Конституції України міститься положення стосовно соціального захисту населення та соціальної політики 
держави: Україна є соціальною і правовою державою (ст. 1); людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3); права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов'язком держави (ст. 3); права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21); 
конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні 
змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22).  

Конституція визнала право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 
повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 
старості та в інших випадках, передбачених законом, пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 
законом (ст. 46); для громадян, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами 
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місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону (ст. 47); право на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48); право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 
страхування (ст. 49); сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою (ст. 51); право дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на державне утримання та виховання (ст. 52); право на доступну і 
безоплатну освіту у державних та комунальних навчальних закладах (ст. 53); право на соціальний захист громадян 
України, які перебувають на службі Збройних Сил України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх 
сімей (ст. 17); виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
забезпечення; засади регулювання праці та зайнятості, шлюбу і сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; 
виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки (п. 6 ст. 85). 

Зокрема, у ст. 46 Конституції України проголошується, що громадяни мають право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також: у старості та інших випадках, передбачених 
законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також: бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Згідно з Конституцією України право громадян на соціальний захист гарантується загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 
також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Реалізація цих конституційних гарантій набула втілення у 
створенні законодавчого та інституційного механізму загальнообов'язкового державного соціального страхування, 
діяльності фондів соціального страхування щодо акумуляції коштів шляхом збирання страхових внесків з 
роботодавців і працівників і надання застрахованим соціальних виплат і соціальних послуг при настанні страхових 
випадків. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод громадян здійснює Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини. В складі Верховної Ради України діє комітет з питань соціальної політики та 
праці.  

Показником результативності соціальної політики є рівень життя населення. Рівень життя населення — це 
міра задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, забезпечувана сукупністю матеріальних і 
соціальних умов життя. Основними елементами рівня життя є: рівень і структура споживання матеріальних благ 
(продуктів харчування та непродовольчих товарів); рівень споживання послуг установ побутового обслуговування, 
охорони здоров'я, освіти, культури, соціального забезпечення, фізкультури; рівень забезпеченості житлом. Для 
оцінки рівня життя населення використовується система показників, які можна класифікувати на такі групи: 
соціально-демографічні показники (кількість населення, його склад, динаміка та структура за статтю, віком і 
соціальним станом; показники міграції населення і трудових ресурсів); узагальнюючи показники (ВВП на душу 
населення, реальні доходи на душу населення, структура населення за рівнем середньодушового сукупного доходу 
тощо); показники рівня оплати праці та доходів населення (середня та мінімальна заробітна плата, середня та 
мінімальна пенсія, середня грошова допомога тощо); показники рівня споживання населенням товарів і послуг; 
показники, які характеризують стан соціальної сфери; показники споживчих настроїв домогосподарств тощо [8, с.6]. 

Отже, Розвиток соціальної сфери має колосальне значення для кожної держави, адже воно являє собою 
сукупність галузей і видів діяльності, підприємств, фірм, закладів та установ, які мають забезпечити задоволення 
потреб людей у матеріальних благах, послугах, відтворенні роду, створити умови для співіснування і співпраці 
людей у суспільстві згідно з відпрацьованими законами і правилами.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИКА КАК ОБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

 
В процессе обучения математике важное место отводится организации повторения изученного материала. 

Необходимость повторения обусловлена задачами обучения, требующими прочного и сознательного овладения 
ими.  

Указывая на важность процесса повторения изученного материала, современные исследователи показали 
значительную роль при этом таких дидактических приёмов, как сравнение, классификация, анализ, синтез, 
обобщение, содействующее интенсивному протеканию процесса запоминания. При этом вырабатывается гибкость, 
подвижность ума, обобщённость знаний.  

В процессе повторения память у учащихся развивается. Эмоциональная память опирается на наглядно–
образные процессы, постепенно уступает памяти с логическими процессами мышления, которая основана на 
умении устанавливать связи между известными и неизвестными компонентами, сопоставлять абстрактный 
материал, классифицировать его, обосновывать свои высказывания. 

Повторение учебного материала по математике осуществляется во всей системе учебного процесса: при 
актуализации знаний – на этапе подготовки и изучения нового материала, при формировании учителем новых 
понятий, при закреплении изученного ранее, при организации самостоятельных работ различных видов, при 
проверке знаний учащихся. 

О том, что надо учитывать возрастные особенности учащихся, говорится всюду, но не всегда указывается, 
что это означает, какие особенности надо учитывать и как их надо учитывать. Между тем, надо иметь в виду, что 
возрастные особенности – это не нечто неизменное и вечное, что присуще ученикам определённого возраста. Сами 
эти особенности довольно резко меняются со временем. Скажем, возрастные психологические особенности 
ученика младшего школьного возраста теперь и лет 30 тому назад совсем не одни и те же. Точно также 
современный подросток весьма существенно отличается от подростка довоенных лет.  

Рассмотрим некоторые психологические особенности современного ученика, имея в виду лишь те его 
особенности, которые важно учитывать в процессе обучения математике.  

Ученик – это растущий, развивающийся человек. Придя в школу в шесть лет, он заканчивает её в 17 лет 
вполне сложившимся человеком юношеского возраста. За эти десять лет обучения ученик проходит огромный путь 
физического, психического и социально–нравственного развития.  

Подростковый возраст – это весьма сложный, таящий в себе опасность кризисных явлений, период в жизни 
ученика. В этот период организм ребёнка претерпевает кардинальные изменения. Развёртывается процесс 
полового созревания. С этим процессом связано возникновение у подростка физического ощущения собственной 
взрослости. У него возникает представление о себе уже не как о ребёнке, он стремится быть и считаться взрослым. 
Отсюда у подростка возникает новая жизненная позиция по отношению к себе, к окружающим людям, к миру. Он 
становится социально активным, восприимчивым к усвоению норм ценностей и способов поведения, которые 
существуют среди взрослых.  

Поэтому период подросткового возраста характерен тем, что здесь начинается формирование морально–
нравственных и социальных установок личности ученика, намечается общая направленность этой личности.  

Если подростковый возраст есть начало внутреннего перехода ученика от положения объекта обучения и 
воспитания, которым он был в младшем школьном возрасте, к положению субъекта этого процесса, то в юношеском 
возрасте ученик становится (во всяком случае, должен становиться) уже подлинным субъектом своей деятельности 
в учебно–воспитательном процессе.  

В то же время ученики ещё сохраняют материальную зависимость от родителей. Главным в их жизни 
становится подготовка к будущей самостоятельной, взрослой жизни, подготовка к труду, выбор жизненного пути, 
профессии.  

Особо следует отметить стремление учеников старшего школьного возраста к автономии, к эмоциональной 
и ценностной самостоятельности, к независимости, к самоуважению, между тем как для подростков характерна 
зависимость от группы своих сверстников. Подросток весьма податлив влиянию сверстников. Внутренне отойдя от 
родителей, он ещё не пришёл к своей индивидуальности, которая обретается в юношеском возрасте. Если 
подростка волнует вопрос: «Неужели я не такой, как все?», то юношу: «Неужели я такой, как все?».  

Учителю всё это надо иметь в виду и учитывать в своей работе.  
Выше мы установили, что ученик в процессе обучения математике из объекта этого обучения постепенно 

становится его субъектом. Что это значит? В чём выражается различие между объектом и субъектом обучения? 
Ведь в том и в другом случае ученик как–то учится, приобретает знания, умения.  

Действительно, и когда ученик является лишь объектом обучения математике, и когда он становится 
субъектом этого процесса он выполняет задания учителя, решает задачи, повторяет изученный материал и т.д., т.е. 
он учится. Все различия между учением ученика в роли объекта и его же учением в роли субъекта состоят в том, 
ради чего он это делает.  

Человек, ученик есть деятельное существо. Он всегда что–то делает, участвует в какой–то деятельности. 
Но ученик участвует во многих различных деятельностях, совершает разные действия. Для того чтобы ученик 
эффективно учился, он должен совершать не любые действия, а вполне определённые. Встаёт вопрос: почему 
ученик совершает именно эти действия, а не другие, что побуждает совершать эти действия, что направляет и 
регулирует его деятельность в процессе обучения? Иными словами, что мотивирует – побуждает и направляет – 
деятельность ученика.  

Только разобравшись в этом, мы сможем понять, в чём различия между объектом и субъектом процесса 
обучения. Кроме того, в этом надо разобраться ещё и потому, а может быть главным образом потому, что учитель 
должен научиться управлять деятельностью учащихся в процессе обучения, а для этого он должен формировать у 
них нужную мотивацию. Ведь в противном случае, если этого не делать, становится вполне реальной опасность, о 
которой говорил В.А. Сухомлинский:  
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«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если нет у учащихся желания 
учиться.» 

Поэтому учитель должен вызвать у учащихся такое желание, а это значит, что он должен формировать у 
них соответствующую мотивацию.  

Что такое мотивация, как она формируется у человека? Под мотивацией понимают обычно совокупность 
побуждений к деятельности.  

Однако когда деятельность уже началась, то она имеет определённую цель. Цель – это то, чего 
сознательно хочет достигнуть человек в результате этой деятельности. Но между целью деятельности и её 
побуждениями не всегда существует полное соответствие. Когда оно имеется, то говорят, что эта деятельность 
имеет смысл; в противном случае, когда цель деятельности и вызвавшие эту деятельность побуждения не 
соответствуют друг другу, то говорят, что деятельность не имеет смысла, лишена для данного человека смысла.  

Итак, ученик всегда является объектом деятельности в процессе обучения, а субъектом этой деятельности 
он становится тогда, когда сознательно принимает объективные цели деятельности за свои личные цели. 
Очевидно, что в последнем случае обучение является наиболее эффективном, только в этом случае учитель может 
легко и с удовольствием полностью осуществить цели и задачи обучения.  

Повторение учебного материала требует от учителя творческой работы. Он должен обеспечить четкую 
связь между видами повторения, осуществить глубоко продуманную систему повторения.  

Овладеть искусством организации повторения – такова задача учителя, от её решения во многом зависит 
прочность знаний учащихся.  

Таким образом, в ходе исследования подтвердилась наша гипотеза: предлагаемая методика обобщающего 
повторения способствует повышению качества знаний учащихся. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 
Исследованием проблемы креативности и самоактуализации личности занимались такие ученые, как: 

А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Торренс, Д. Гилфорд, Э. Шострем. Однако, данная проблема и сегодня остается 
актуальной.  

Один из факторов развития личности и общества в целом – использование человеческого потенциала. 
Современные социальные преобразования направлены на повышение роли ответственного отношения личности к 
своему развитию. В связи с этим, одна из основных задач психологической науки состоит в изучении личности, 
активно реализующей свой творческий потенциал. 

Креативность (от лат. Creatio – созидание) – общая способность к творчеству. Она характеризует личность 

в целом, проявляется в различных сферах активности и рассматривается как относительно независимый фактор 
одаренности. Чтобы креативность сформировалась как глубинное (личностное), а не только поведенческое 
(ситуативное) свойство, формирование должно происходить под влиянием благоприятных условий среды. 
Использование в учебном процессе разнообразных активных методов обучения и решение нестандартных 
творческих задач является одним из важнейших условий развития креативности и самоактуализации личности 
студента. 

Самоактуализация (от лат. Aktualis -действительный, настоящий) – стремление человека к возможно более 

полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Самоактуализирующийся человек – это человек, 
который наиболее полно стремится раскрывать свои способности, реализуя свой потенциал, и целеустремленно 
движется к постоянному самосовершенствованию, что является одним из важнейших качеств личности будущих 
психологов. Современные психологи должны иметь максимальную самореализацию, осознавать перспективы 
своего личностного и профессионального развития; творческий подход, оригинальность в принятии решения, 
креативность, толерантность. 

Цель нашего исследования - изучить характер связи креативности и самоактуализации личности. 
Исследование проводилось в Костанайском государственном университете им. А. Байтурсынова, на гуманитарно-
социальном факультете. Испытуемые – студенты, будущие психологи (1-3 курсы), в количестве 50 человек. В своем 
исследовании мы исходили из предположения, что между уровнями креативности и самоактуализацией личности 
существует взаимосвязь. Чем выше уровень креативности, тем выше уровень самоактуализации личности, и, 
наоборот. 
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Основной метод исследования – эксперимент (констатирующий). Проведена статистическая обработка 
результатов исследования с помощью вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Для исследования креативности у студентов, будущих психологов, мы использовали следующие методики: 
тест креативности (Е. Торренс); опросник креативности (Р. Джонсон); тест вербальной креативности (RAT) – С. 
Медник. Для исследования самоактуализации личности, были использованы следующие методики: САМОАЛ (Н.Ф. 
Калина); самоактуализационный тест (Э. Шострем); измерение уровня самоактуализации личности (Л. Гозман); 
самоактуализация личности (Е. Дендеберя). 

Результаты исследования представлены в таблицах. См. Таблицы №1- №4 .   
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На основе анализа результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Между уровнями креативности и самоактуализацией личности существует взаимосвязь. Чем выше 

уровень креативности, тем выше уровень самоактуализации, и, наоборот. Связь между уровнем креативности и 
уровнем самоактуализации не случайна, она закономерна. 
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2. Креативность является одним из внутренних механизмов развития личности и проявления ее 
самоактуализации. 

3. Самоактуализация выступает как высшая потребность и ценность личности, и как динамическое 
явление. И проявляется так же, как процесс 

и как свойство личности. 
4. Зная характер связи между уровнями креативности и самоактуализацией 
личности, можно управлять ее развитием. 
В нашем исследовании обнаружена тенденция большего стремления к самоактуализации и креативности у 

студентов более старших курсов, нежели младших. Чем старше курс, тем ярче у личности проявляется как 
самоактуализация, так и креативность. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СУИЦИДЕНТА – УЧАЩЕГОСЯ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 

Проблема личностной аутодеструкции особенно обострена среди молодых людей, овладевающих 
музыкальным искусством. Представители творческих профессий вообще, согласно статистике, относятся к «группе 
суицидального риска» в силу их особой чувствительности, тонкости и ранимости. Переломные моменты их жизни 

сопровождаются обострением личностной уязвимости и, как следствие, повышением вероятности возникновения 
кризисных состояний. 

У начинающих музыкантов появляется чувство собственной уникальности, поскольку они становятся 
частью творческой элиты, обладающей социальной свободой. В музыке, которая их объединяет, тонко 
воплощаются различные модальности эмоциональных явлений, в том числе негативные, разрушающие внутренний 
психологический баланс. Особенно это касается произведений искусства, в которых суицидальные переживания 
подаются в сочувственно-поощрительном ореоле. 

В нашем исследовании проделан биографический анализ ряда парасуицидальных случаев с учащимися 

колледжа искусств. Под ними понимаются суицидоопасные мысли, переживания, высказывания, мотивы, которые 
не привели к летальному исходу. 

Дарья, 17 лет. Девушка родилась очень болезненной в неполной семье. Чрезмерная опека и боязнь 
матери ошибиться способствовали формированию личностной тревожности, низкого порога стрессоустойчивости 
Дарьи. На ее страничке в интернете была размещена фраза: «Провожу опыты над собственным разумом, 
искореняя здравый смысл и здоровье из своего организма».  

Из-за переезда в другой город по месту учебы увеличилась дистанция с матерью, сократилась поддержка 
друзей. В колледже с учебой не ладилось, при этом учащуюся тревожил конфликт с преподавателем по 
специальности. Дарью окончательно сломила угроза отчисления из колледжа после задержания ее милицией за 
распитие спиртных напитков. Она слабо верила в успешное разрешение накопившихся сложностей, ссылаясь на 
свою беспомощность и бессилие. 

Девушка призналась психологу, что ее часто посещают мысли о самоубийстве и в последнее время 
возникает намерение совершить роковой поступок: «Когда я вижу перед собой лезвие, меня тут же посещает мысль 
уйти из жизни… А кому я нужна? Мама меня понимать не хочет, пусть свою жизнь налаживает». Ее останавливала 
только боль от прикосновения лезвия, ни горе матери, ни утрата того, что она имела и могла бы иметь в этой жизни. 
Дарья жаловалась на хроническую усталость, частые головные боли, пассивность, раздражительность. Она 
предпочитала ходить в полусонном состоянии, чтобы реальность представлялась как в тумане. 

Предпосылки развития суицидального поведения Дарьи: эмоционально-лабильный тип акцентуации 

характера, пониженный эмоциональный тонус, высокая личностная тревожность, эмоциональная чувствительность, 
слабая волевая саморегуляция, пониженный эмоциональный тонус, пессимистическая установка на будущее, 
отсутствие жизненных целей, склонность к аутоагрессии, паранойяльность. Трудности дома, на учебе, в 
межличностных отношениях привели к истощению, психастении, реальность стала восприниматься в мрачных 
тонах. Жизнь утратила для Дарьи свою ценность, склонность к риску способствовала реализации суицидальных 
мыслей. Посещение кабинета психолога позволило ей пересмотреть свое поведение, начать строить жизненные 
планы в позитивном ключе. 

Алина, 18 лет. Пыталась отравить себя таблетками в комнате общежития. Все было тщательно 
спланировано, чтобы ее могли спасти. Попытка суицида была совершена на почве разрыва отношений с парнем, от 
которого она ждала ребенка. Алина потеряла надежду вернуть юношу, поскольку он отказался от отцовства и уже 
построил новые отношения. Девушка считала себя виноватой в их расставании из-за своей капризности и 
невнимательности: «Я себя ненавижу, я его не достойна! У этого ребенка нет будущего, у его бестолковой мамы 
тоже». Ее сознание было сужено на проблеме, саморазрушающих мыслях, девушку своевременно привели к 
специалисту. 

К предрасполагающим к суициду детерминантам в истории Алины можно отнести ее амбициозность, 

импульсивность, аутоагрессивность, чувство вины и стыда, одиночество. Девушка росла без отца, чувствовала себя 
обделенной, противопоставляла себя окружающим. Благоприятной почвой для утяжеления суицидального 
состояния Алины выступили психастенические особенности ее характера. Отсутствие адекватных средств для 
разрешения накопившихся проблем привело к тому, что ситуация субъективно воспринималась как безвыходная. 
Действия Алины были направлены не на разрушение, а на попытку восстановления социальных отношений. 

Антон, 19 лет. Мальчик вырос в полной семье, будучи единственным и гиперактивным ребенком. 

Воспитание носило дисгармоничный характер.  
Личностные характеристики Антона: добродушен, склонен к отвлеченным размышлениям, 

фантазированию, относится к циклоидному и шизоидному типу темперамента, демонстративен, подвержен к 
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«застреванию» на проблемах, слабоволен, мнителен, склонен бросаться в крайности, агрессивно реагирует на 
препятствия. Педагоги находят Антона как талантливого музыканта, посвящающего много времени специальности. 
Среди музыкальных предпочтений Антона чаще всего встречались произведения, вызывающие угнетающие мысли. 

На фоне очередных неудач в построении сверхценных для него отношений с противоположным полом 
росла неуверенность, раздражительность Антона, от чего росла дистанция с окружением. Учащийся потерял 
интерес к инструменту, начались серьезные проблемы с учебой, юноше предстояло готовиться к пересдачам на 
протяжении всего лета.  

Этот груз воспринимался молодым человеком как невыносимый, обременяющий, подталкивающий к 
безрассудным поступкам. Антон сообщил психологу, что пытался два раза спрыгнуть со смертельной высоты: «Мне 
было все равно, что и как со мной будет. Я стоял и смотрел на всех сверху. Меня уговаривали остановиться. Это 
меня и спасло». Юноша получил необходимое ему внимание и заботу окружающих крайними мерами, не 
имеющими под собой истинного намерения уйти из жизни.  

Со стороны Антона звучали жалобы на здоровье, низкий жизненный тонус, внутреннюю пустоту, отсутствие 
интереса к жизни, отчаяние, разочарование в людях, безвыходное положение, психические отклонения. На 
предложение записаться к психотерапевту парень ответил отказом, т.к. не хотел выздоравливать, брать на себя 
ответственность за решение накопившихся проблем. Антон продолжает искать поддержку среди взрослых 
значимых людей, предпочитая находиться на грани и вызывать сочувствие. 

Евгения, 16 лет. На втором курсе ею была совершена суицидальная попытка импульсивного, 

аффективного характера с выраженной реакцией самоустранения. Находясь дома одна, девушка нанесла глубокие 
порезы на запястья обеих рук. Испугавшись крови, она в панике позвонила куратору группы. Благодаря усилиям 
педагога девушка осталась в живых.  

После содеянного Евгению переполняло сильное чувство стыда и страха. Евгения воспитывалась в 
условиях строгих нравственных правил. В детском саду и школе замкнутую и настороженную девочку избивали 
сверстники. В колледже окружающая среда казалась ей также враждебной, появились навязчивые идеи. Евгения 
сама стала создавать конфликтные ситуации, срывать уроки неадекватными поступками. Она находилась в 
постоянном напряжении.  

Со стороны Евгении звучали фразы суицидального характера, но никто не придавал этому значения. 
Суицидальность проявилась после того, как ее записку с признанием в нежных чувствах разоблачили на перемене. 
Ее записку с признанием в нежных чувствах соседу по парте перехватил другой одногруппник и прочел его 
содержание. Любимый человек оставался безучастным. Женя убедила себя в том, что содержание послания знает 
вся группа, и восприняла данную ситуацию как роковую. Это выступило последним звеном в цепи неудач и 
жизненных сложностей девушки. В этот день она решила наложить на себя руки. 

В кабинете психолога Женя не хотела отвечать на вопрос, что случилось с ее перевязанными запястьями. 
Она сидела, напряженно покачиваясь, долго молчала, ее речь сопровождал тихий стон: «Меня все убивает…» 

На характер переживаний этого конфликта накладывали существенный отпечаток определенные 
личностные особенности Евгении: истероидно-сензитивный тип акцентуации характера, ригидность нервно-

психических процессов, завышенные требования к себе, искаженное восприятие, ориентация на ожидания со 
стороны окружающих. Ограниченность эмоциональных контактов, чрезмерное увлечение музыкой – все это 

расшатало уже надорванную психику девушки, способствовало развитию невротического расстройства. 
Все случаи объединяет сильное душевное страдание, безнадежная беспомощность, острое кризисное 

состояние, утрата смысла жизни. Эти переживания детерминированы эгоцентризмом, нестабильной 
самоидентичностью, акцентуированными характерами, аффективной напряженностью, эмоциональной 
неустойчивостью, высокой личностной тревожностью, повышенной фрустрированностью, аутоагрессивностью, 
дефицитом компенсаторных механизмов, несамостоятельностью мышления, самоизоляцией, апатией, сужением 
когнитивной сферы в кризисных обстоятельствах, фиксацией на искаженных субъективных переживаниях, низкой 
толерантностью к конфликтам на фоне общей угнетенности организма и других психосоматических проблем. При 
этом внутренние переживания, как правило, маскируются внешним спокойствием, либо тревожно-ажитированным 
поведением и бравадой.  

Выделенные у учащихся колледжа личностные особенности являются типичными. Они составляют 
психологический потрет суицидента и создают суицидальную предиспозицию творческой личности. Нарциссический 

кризис саморегуляции специфических переживаний в сочетании с дезадаптирующим влиянием среды приводит к 
формированию состояний, крайним вариантом развития которых оказывается суицидальное влечение. Основными 
социально-психологическими детерминантами возникновения суицидальных тенденций выступают, чаще всего, 
семейная депривация, сужение эмоциональных контактов, неустроенность в личной жизни, дезорганизация в сфере 
учебы.  

Основываясь на выделенных общих психологических особенностях, составляющих психологический 
профиль носителя суицидальных мыслей, возможно выстроить стратегию оказания психологической помощи, 
направленной на выход потенциального суицидента из кризисного состояния. Интенсивная кризисная терпия 
должна быть ориентирована, главным образом, на снижение суицидального риска посредством купирования 
аутоагрессивных тенденций, пессимистических личностных установок, рационализацию и, при возможности, 
ликвидацию суицидогенного конфликта, личностного дисбаланса, восстановление утраченных адаптивных 
способов поведения, обучение адекватным способам реагирования на стрессогенные влияния, выработку 
стратегий построения желаемого будущего. 

 
Научный руководитель: кандидат психологических наук, Лытко Александр Александрович 

 
 

Олексій Поліщук 
(Глухів, Україна) 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
У широкому розумінні «стрес» є особливою формою існування живих організмів. Це механізм, що здатний 

руйнувати або творити навколишню дійсність і природа повсякчас використовує його для побудови та реконструкції 
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життя у Всесвіті. Вона (природа), подібно вченому-експериментатору, який шляхом проб і помилок відкриває 
закономірності світобудови у своїй лабораторії, застосовує весь свій арсенал подразників, фіксуючи і 
систематизуючи реакції об’єктів свого дослідження двома записами у журналі: «має право на життя» / «приречений 
на смерть». 

Цю думку, більше ніж 200 років назад, сформулював Ч. Дарвін у своїй «Еволюційній теорії», яка 
ґрунтувалася на розумінні життя як динамічного процесу постійної адаптації до умов середовища, вимиранні 
слабких і кволих на противагу сильним і здоровим. Керуючись результатами проведених досліджень у сфері стресу і 
його впливу на організм, ми правомірно можемо стверджувати, що «стрес» і є тим важелем, який здійснював 
«природний добір»: було помічено, що люди, які постійно знаходяться у стресі, не маючи сил і можливостей 
послабити або подолати його, страждають на соматичні захворювання кишечника, шлунка, серцево-судинної 
системи тощо, що у результаті стає причиною передчасної смерті. Природа немов запускає програму 
самознищення, яка має вивести нежиттєздатного, стресочутливого індивіда з природного колообігу. 

Особливої уваги, у розрізі вивчення проблеми стресу, вимагає наукова спадщина Г. Сельє, якого без 
перебільшення вважають тут першопрохідцем. Йому належить введення терміну «стрес» (що з англійської мови 
означає тиск, напруга) в перше наукове тлумачення даного явища, яке не одразу отримало підтримку наукової 
спільноти − легітимізація терміну проходила у формі запеклих дискусій і розгромних статей, результатом чого у 1972 
році стало затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров’я поняття «стрес» як неспецифічної реакції 
організму на будь-яку висунуту до нього вимогу. Однак, таке тлумачення, скоріш за все, є більше біологізаторським, 
ніж психологічним. Тому ми схиляємось до визначення радянського патофізіолога, академіка П.Д. Горизонтова, який 
розглядав стрес як загальну адаптивну реакцію організму, яка розвивається у відповідь на загрозу порушення 
гомеостазу. Цікаву думку з цього приводу висловив власне засновник теорії гомеостазу французький медик Клод 
Бернар, який вважав відносну постійність внутрішнього середовища найважливішою умовою підтримання 
життєздатності організму. Дозволимо собі перефразувати цю думку: «Забезпечення стабільності є механізмом 
виходу із стесогенної ситуації» (авт.). 

За останні півстоліття науковці створили велику кількість теорій, концепцій, класифікацій, отримали 
експериментальні факти стосовно проблеми стресу. Однак − парадокс: «Проблеми, які викликають стрес різні , але 
організм реагує на них однаковими біохімічними, фізіологічними змінами». Це доводить, що виникнення стресу 
залежить не стільки від об’єктивних умов стресової ситуації, скільки від суб’єктивних характеристик людини і 
ставлення до того, що відбувається. Згадаємо дослідження з використанням штучної ситуації авіакатастрофи 
військового літака. Опитування військових, що брали участь у експерименті, показало різний рівень травмуючої дії 
стресу: були такі, які переживали страх за своє життя, дехто просто не вірив у можливість загибелі і були впевнені в 
тому, що це розіграш. 

Отже, правомірно стверджувати, що для нашого організму неважливо чи ми падаємо разом з авіалайнером, 
чи очікуємо у автомобільній пробці. Різниця у тому, як ми сприймаєм і оцінюєм таку ситуацію. Ця теза автоматично 
перекладає відповідальність за погіршення здоров’я (фізичного, психологічного, соціального) на саму людину, а не 
на стресову ситуацію. Тому закономірно говорити про те, що кожен окремий індивід володіє суто індивідуальним 
потенціалом стійкості до стресів. 

Проблема стресостійкості була актуальна у всі часи: легендарний Лікург сформував спартанську систему 
виховання, що ґрунтувалась на жорстких умови життя громадян Спарти, з метою їх звикання до військових тяжб; 
Чингісхан, шукуючи зілля безсмертя, зустрівся з даоським мудрецем Ван Чуні, який на питання про бальзам вічного 
життя відповів, що є засоби для збереження здоров’я, але немає ліків від безсмертя». А майже через тисячоліття Г. 
Сельє сформулював постулат − «Повну свободу від стресу дає лише смерть»; загальновідома «Система виховання 
джентльмена» Дж. Локка, спираючись на абсурдність, сприяла звиканню вихованців до когнітивного дисонансу; 
доречно згадати легендарного Порфирія Корнійовича Іванова, який за рахунок систематичних тренувань (програма 
«Детка») тривалий час обходитися без сну, їжі, теплого одягу тощо. І таких прикладів у історичній спадщині людства. 

Узагальнюючи погляди Л.А. Китаєва-Смика, В.Г. Самохвалова, І.Б. Заболотського, В.М. Корольчука, 
В.М. Крайнюк, можемо констатувати, що стресостійкість є індивідуальною здатністю організму зберігати нормальну 
працездатність під час дії стресора. Оглядово-критичний аналіз взаємодоповнюючих даних досліджень вітчизняних і 
зарубіжних психологів (D.J. Nutt, Ю.В. Щербати, В.М. Корольчук), дозволяє виокремити 3-и психологічні компоненти 
стресостійкості: 

1. Соціальний. У той час, коли єдиним розвиненим компонентом стресостійкості була фізіологічна сфера, 
людство зустрілося із глобальною проблемою − розвиток свідомості, емоційно-вольової, когнітивної сфери 
підсилював інтенсивність психологічного стресу, оскільки ці «недозрілі структури» не могли чинити йому опір. Це 
дозволяє нам зробити припущення, що механізмами, які сприяли вирішенню цієї проблеми, стали саме соціальні 
новоутворення. 

Звертаючись до теорії рекапітуляції Г. С. Холла, за якою людський зародок повторює всі стадії розвитку 
органічного світу (від одноклітинної істоти до людини), і так само дитина у своєму дозріванні відтворює етапи 
людської історії [1, с. 71], − ми можемо припустити, що як і десятки тисяч років тому, так і сьогодні соціальний 
компонент є первинним базисом розвитку внутрішньої впевненості людини у власних силах (за умови віри у 
підтримку інших людей). Це співзвучно з тезою Л. С. Виготського про те, що будь-яка психічна функція з’являється 
двічі: спочатку на зовнішньому, потім на внутрішньому плані. 

2. Поведінковий. Це сукупність набутих у процесі виховання форм поведінки, спрямованих на мобілізацію 
захисних сил з метою подолання стресу. Узагальнено, всі форми поведінки організму відносно стресора, ми 
відносимо до засобів управління стресом існує думка, що за критерієм спрямованості останні, можна умовно 
поділити на:  

а) зміну стресової ситуації. Т. Концовський зазначає, що стійкість до стресу формується на основі життєвої 
практики, через активну, а не споглядальну позицію особистості, коли та не уникає складних і небезпечних життєвих 
ситуацій, а іноді, навіть, активно їх шукає.  

б) зміну самого себе. Стає можливим за рахунок: тренувань, різноманітних механізмів саморегуляції 
(медитація, самопізнання, вправи дихання, вербалізація переживань, організація дозвілля, антистресове 
харчування, аутофіторегуляція, адаптивне біоуправління з біологічним зворотнім зв’язком тощо), зміни стилю життя 
(зміна щоденних звичок, контроль неприємних думок, розвиток навичок вирішення проблем і пошуку соціальної 
підтримки, зміна темпу життя) тощо. 
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3. Особистісний. Увібрав і узагальнив у своїй структурі всі особливості людської психіки. Ми вважаємо його 
найбільш значущим у визначенні міри стійкості індивіда до стресу. 

Оглядово-критичний аналіз наукової літератури, привернув нашу увагу до проблеми характерологічних 
особливостей структури особистості, як потенційно важливих детермінант особистісного компоненту стресостійкості. 
Серед персонологів існує думка, що прогнозування поведінки особистості можливе через вивчення її диспозицій, які 
є більш-менш сталими її властивостями. У цьому контексті, особливої уваги заслуговує структурна теорія рис 
особистості Р. Кеттела, в основі якої знаходиться факторний аналіз даних експериментальних досліджень. Автор 
стверджував, що основу особистості складають 16-ть вихідних рис. Всі інші − похідні від базових. Відповідно, 
знаючи, які саме риси сформован, гіпотетично можна прогнозувати особливості поведінки людини у певній ситуації. 
Спираючись на погляди науковця, ми припускаємо, що міра стресостійкості особистості певним чином обумовлена 
саме сформованими у неї рисами. 

Таким чином існує реальна можливість прогнозування міри чутливості особистості до стресорів різної 
модальності, де домінуюче значення ми надаємо особистісному компоненту стресостійкості. 
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ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ 

 
Праця розглядається як процес, що відбувається між людиною і природою, процес, у котрому людина своєю 

власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою. Впливаючи на 
природу, змінюючи її, людина змінює і свою власну природу. Трудова діяльність, як прерогатива виключно людини 
характеризується тим, що людина ще на початку процесу праці уже уявляє собі її кінцевий результат. 

Саме трудова діяльність спрямована на створення необхідного продукту (речі, енергії, інформації). Продукт, 
що його виробляє конкретна людина, може бути зовсім не потрібним власне їй. Трудова діяльність орієнтується на 
потреби суспільства в цілому, не визначаючись потребами лише окремої особистості. Таким чином, трудова 
діяльність за своєю природою є суспільною. Суспільною вона є й за характером. Сьогодні суспільний розподіл праці 
набув такої розгалуженості, що фактично жодна людина не лише не виробляє всього, що вона потребує, а й ніколи 
не бере участі у виробництві хоча б одного продукту від початку до кінця. Все, що потрібно людині для життя, вона 
отримує від суспільства в обмін на свою працю. Виробництво продуктів є, водночас, і виробництвом певних 
стосунків людей у процесі праці. 

Процес праці включає в себе потяг, уявлення, волю, на основі яких формується ціль праці як її результат, 
що регулюється свідомою волею. 

Ціль праці – це те, на що вона свідомо спрямована. Ціллю у людини частіше виступає те, що в даний 
момент відсутнє і повинно бути досягнуте за допомогою дій. Ціль нам дається уявно – в образі динамічної людини 
майбутнього результату діяльності, тобто ідеально. Саме з цією моделлю зіставляються результати дій. Ціль – це 
суттєва ознака процесу праці, отож саме нею визначається та система рухів і дій, котра спрямована на досягнення 
результату. 

Результатом праці є створення певного духовного чи матеріального продукту, тобто речі, реального 
предмета, в котрому втілені знання, навички, уміння людини. Процес праці – це перетворення ідеального 
результату, що був на початку уявним, на реальний продукт праці в кінці процесу, з використанням системи дій і 
рухів. Усі ланки процесу праці підкорені її кінцевому результату; ціль процесу праці не в ньому самому, а в продукті 
праці як її результаті. Трудова діяльність виконується не заради самого процесу праці, а заради більш чи менш 
віддаленого його результату, що слугує задоволенню потреб людини через привласнення не лише продукту її 
діяльності, а й продукту праці інших людей, продукту суспільної діяльності. 

З процесом праці безпосередньо пов’язана працездатність людини. Працездатність людини постійно 
змінюється в залежності від впливу стабільних і епізодичних факторів. Зазвичай, процес працездатності поділяють 
на ряд періодів. 

Перший із них – період «впрацьованості» (його називають ще періодом «входження в роботу»). Не кожна 
машина може зразу запрацювати на повну потужність. Для людини це тим більше неприродно. Людський організм 
збільшує свою працездатність поступово. Забуваючи про це (або просто не беручи це до уваги), ми робимо собі та 
іншим недобру послугу. Поступово наростаючи, працездатність досягає максимуму і тримається на цьому рівні 
певний час – період максимальної працездатності. Але поступово нагромаджується і втома, а тому працездатність, 
протримавшись певний час на максимумі, починає падати – період зниження працездатності. Якщо продовжувати 
роботу, своєчасно не зробивши обідньої перерви, то втома може досягнути дуже високої величини і, в подальшому, 
навіть довгий відпочинок не допоможе достатньому встановленню працездатності. 

Після обідньої перерви тенденція кривої така ж сама, як і в першу половину дня, але з деякими 
характерними відмінностями. Так, післяобідній період «впрацьовуваності», як правило, менш тривалий. Більш 
короткий і період максимальної працездатності. Проте, що найважливіше, максимальна працездатність організму 
завжди нижче дообідньої, оскільки обідня, навіть вчасна і достатньо тривала, не може зняти всієї втоми, що 
нагромадилася. 

Описані зміни природні для людського організму справедливі, звичайно, для здорової людини. 
Працездатність, разом з тим, у певній степені індивідуальна і залежить як від загального, так і кожноденного 
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фізичного стану організму. Працездатність змінюється і протягом року. Ряд досліджень, проведених у цьому 
напрямку, свідчать про те, що максимальна працездатність спостерігається в зимові місяці, а найменша – в теплий 
період року. 

Припустимо, що людина працює з максимальною працездатністю визначений період. При цьому втома її 
поступово накопичується і, зрозуміло, працездатність знижується. Іншими словами, організм вимагає зменшити 
виробіток. Проте людина, захоплена роботою, намагається не робити цього. При порівняно невеликих ступенях 
втоми, вона може деякий час досить легко залишатися на попередньому рівні. Це, так званий, період «повної 
компенсації». Робота продовжується, людина й надалі старається триматися на максимумі, але це вдається їй все 
важче і важче, оскільки втома набуває все більшої ваги. Тут організм наполегливо вимагає зменшити виробіток, 
працюючий вже не може повністю компенсувати свою втому вольовими зусиллями, і виробіток його, хоче він того чи 
ні, знижується. Але пониження відбувається в даному випадку все ж не до тих меж, котрі вартувало б 
встановлювати, керуючись природнім станом організму. Це період «нестійкої компенсації». Інколи, в самому кінці 
робочого дня, коли рівень працездатності явно дуже низький, людина може збільшити виробіток. Цей «фінішний 
ривок» (частіше його називають «кінцевим поривом») пояснюють по-різному. У будь-якому випадку тут, безсумнівно, 
домінуюча роль різних особистісних факторів. 

Зараз можна з впевненістю говорити про те, що вимушені перерви в роботі, стихійний відпочинок 
працівників не можуть зрівнятися з організованими паузами відпочинку. Останні сильні своєю передбаченістю – 
адже вони офіційно дозволені і не потрібно робити вигляд роботи, а можна просто відпочити (відновити свої сили).  

Загалом, діяльність – це форма активного відношення людини до дійсності, спрямована на досягнення 
свідомо поставлених цілей, що пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних і духовних) цінностей та 
засвоєнням суспільного досвіду. Головними формами діяльності є пізнання, праця, спілкування. В онтогенетичному 
плані діяльність людини представлена такими видами як гра, навчання, праця. Будь – яка діяльність є, одночасно, 
«творенням чогось» і проявом позиції, ставлення людини до інших людей, суспільства в цілому. Щоб праця була 
успішною, людина має оволодіти способами, цілеспрямованими діями з досягнення поставленої мети. Сама 
діяльність, в свою чергу, повинна стимулювати й підтримувати активність працівника, яка сама собою негайно не 
задовольняє наявні потреби. Це означає, що праця неможлива без пізнавальних та вольових процесів. Наявність 
усвідомлюваної мети завжди лишається необхідною ознакою праці. Решта сторін діяльності – мотиви, способи 
виконання, добір і переробка інформації – можуть усвідомлюватися, не повністю усвідомлюватися, усвідомлюватися 
хибно або не усвідомлюватися зовсім.  

Отже, процес праці – це фізіологічний процес витрачання людської енергії. 
Психологічний аспект праці пов'язаний з тим, що предметні дії працівника визначаються й регулюються 

внутрішньою (психічною) діяльністю – пізнавальною, мотиваційною, емоційною. Так, під час праці в людини 
активізуються такі пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, уява. У процесі праці їй необхідно 
бути уважною, виявляти вольові якості. Під час виконання роботи працівник може переживати різні психічні та 
емоційні стани – активність, зацікавленість, зосередженість, ентузіазм, напруження, стомленість, незадоволення, 
нудьгу. У праці реалізуються й одночасно розвиваються професійні здібності, знання, трудові навички та вміння 
працівника, розкриваються риси його характеру, моральні якості, мотиви діяльності. У праці людина стверджує себе 
як особистість, реалізує та розвиває свій творчий потенціал.  

Отож, з психологічного боку праця являє собою психічні процеси та психологічні фактори, що спонукають, 
програмують, регулюють трудову активність людини. Це так звана внутрішня (психічна) діяльність. 

Неодмінні психологічні ознаки праці такі: 
- свідоме передбачення результату праці у вигляді образів, моделей, знань; 
- усвідомлення працівником обов’язковості досягнення соціально значущої мети внаслідок реалізації 

засвоєної програми дій та відповідальності за досягнення соціального результату; 
- свідомий вибір, застосування, вдосконалення знарядь і методів праці, що вимагає від працівника 

активізації пізнавальних процесів, професійного зростання, зацікавленості в інноваціях; 
- усвідомлення працівником міжособистісних виробничих відносин, які виявляються в організації 

виробництва, управління та праці, формальних і неформальних комунікаціях, почуттях причетності до організації, 
розумінні свого місця в реалізації її стратегічних цілей та залежності доходів від вкладеної праці або 
підприємницьких здібностей. 

Варто зауважити, що будь – яка праця поєднує зовнішню (фізичну) та внутрішню (психічну) сторони. 
У процесі праці функціональне напруження людини зумовлюється двома видами навантажень: м’язовими і 

нервовими. М’язові навантаження виявляються у вигляді динамічних рухів і статичних напружень, а нервові – у 
вигляді мисленнєвих, емоційних та сенсорних (на органи чуттів) навантажень. 

Залежно від співвідношення м’язових і нервових навантажень всі конкретні види праці поділяються на три 
групи: 

- праця з переважанням м’язових навантажень (фізична); 
- праця з переважанням навантажень на кору головного мозку, пов’язаних із вищими психічними 

функціями – мисленням, пам’яттю, уявою (розумова); 
- праця з переважанням навантаження на органи чуттів та емоційну сферу (сенсорно - напружена).  
Людина само виявляється в діях, особливо у діях вчинкових, що починаються з постановки цілі і шляхом 

розкриття в практичній дії реального змісту цілі досягають, реалізують її. Найбільш чітко постановка і досягнення цілі 
розкриваються у трудовій діяльності через процес праці, ціль праці та її продукті. 

Праця є основним видом діяльності, оскільки пов’язана з виробництвом суспільно корисних продуктів – 
матеріальних та ідеальних. Вона є вічною необхідною умовою існування людей і розглядається як специфічна 
видова поведінка людини, що забезпечує її виживання. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА КОНФОРМНІСТЬ ПОВЕДІНКИ 

(на прикладі дітей 6- річного віку) 

 
Ключові поняття: вольове зусилля, вольові якості, вольова регуляція, феномен „конформності”. 
Актуальність теми. Проблема волі є однією з найбільш складних та невивчених у сучасній психології. 

Актуальність її дослідження обумовлена практикою психологічної діяльності, спрямованою на формування вольових 
якостей як необхідної умови розв’язання багатьох життєвих ситуацій. 

Виклад матеріалу. В історії становлення вчення про волю є різні періоди і епохи, проте найбільшою 
доказовістю вирізняються дослідження радянських вчених, серед яких такі відомі постаті як Л.С. Виготський, О.М. 
Леонтьев, Л.І. Божович, С.Л. Рубінштейн, В.І. Селіванов та ін. Сьогодні дослідники проблем особливу увагу 
приділяють вивченню вольової регуляції, здатність до якої розглядають як одну з важливих детермінант виховання 
та становлення особистості у групі в умовах групового тиску. Саме в ситуаціях конфлікту між думкою окремої 
людини і групи, до якої вона належить, простежується така її характеристика як конформність. Класичною моделлю 
дослідження цього явища вважаються експерименти Соломона Аша (1951). Не менш відомим у вивченні явища 
конформності є А.В. Петровський, на думку якого, підхід С. Аша є спрощеною формою, оскільки тут фігурує лише 
два типи поведінки – конформна та неконформна, що характерне лише для дифузної групи, і, в свою чергу пропонує 
три типи конформної поведінки: 1) внутрішньо-групова сугестивність (безконфліктне прийняття думки групи); 2) 
конформність як зовнішня згода при внутрішній незгоді; 3) відносна однаковість поведінки через свідому 
солідарність особистості з оцінками і завданнями групи [1, c.86]. 

Британськими дослідниками Р. Бондом і П. Смітом було проведено мета-аналіз досліджень конформності за 
період від 1952 до 1994 року. Вони зробили спробу проаналізувати зв'язок рівня конформності з культурними 
цінностями. Італійський вчений-філософ Умберто Еко пропонує розглядати конформізм як прояв «нездатності» 
середньої людини звільнитися від формальних систем, що нав’язані їй зовні, а не набуті завдяки власному 
дослідженню реальності. Американський соціальний психолог Стенлі Міліграм вважає, що на ступінь конформності 
впливають менш розвинений інтелект і більш низький рівень розвитку самосвідомості. Із метою поглиблення 
практичної сторони вивчення даної проблеми, нами було виокремлено ще один чинник впливу на рівень 
конформності особистості, а саме, рівень її вольової регуляції. 

За останні десятиліття інтерес до вольової регуляції поведінки особистості зріс не лише в радянській, а і в 
зарубіжній психології (Х. Хекхаузен, Ю. Куль, Б. Зіммерман, Л. Корно та ін.). За даними В.І. Селіванова в нашій країні 
з 1938 по 1958 роки було опубліковано лише близько 40 робіт з проблем дослідження волі. Цікавим є той факт, що 
інтерес до даної теми ніколи не був стабільним. Перші експериментальні дослідження природи вольових процесів 
знаходимо у роботах Дондерса (1868), який вивчав волю через метод реакції , як перебіг простих і складних дій. Не 
менш відомий дослідник Н. Ах (1905) започаткував експериментальне вивчення специфічних ознак вольових 
процесів. А з 1913 року завдяки дослідженням К. Корнілова пріоритетним стало вивчення спрямованості психічної 
активності під час розгортання різних вольових дій. Згодом різні аспекти цієї проблеми досліджували О.В. Биков, В.К. 
Котирло, С.А. Поліщук, Т.І. Шульга, Є.К. Фещенко та ін. (вікові особливості вольової регуляції); В.К. Калін, В.А. 
Іванніков, В.І. Селиванов, Є.П. Щербаков та ін. (механізми вольових зусиль); Н.М. Будрейка, Н.Г. Макарова та ін. 
(міжстатеві відмінності в прояві вольових якостей); О.Б. Бараш, М.Н. Ільїна, В.М. Прядеїн та ін. (окремі вольові 
якості) [3, с. 42]. 

Існує багато точок зору на формування волі в дошкільному віці, проте, на жаль, часто вони мають 
споглядальний характер. Це стало однією з причин загальнообраного нами комплексного емпіричного дослідження 
дошкільників, основними напрямками якого стали: 1) вивчення психомоторного розвитку; 2) з’ясування рівня 
сформованості вольових якостей (активність, самостійність, відповідальність); 3) виявлення здатності до вольового 
зусилля. 

Об’єктом дослідження нами було обрано вольову сферу дітей старшого дошкільного віку (30 осіб). Основні 
методи дослідження – спостереження, психологічна бесіда, експеримент, анкетування, сюжетно-рольові ігри, 
кореляційний аналіз.  

Оцінка психомоторного розвитку здійснювалася за наступниками критеріями: моторика, статика, сенсорні 
реакції, мова, психічний розвиток. Провідними вольовими якостями розглядали: активність, самостійність, 
відповідальність. У якості експерименту нами було обрано «Яблучний тест» (модифікація «Зефірного тесту», який 
вперше був проведений з дітьми 4- х років у США та Великобританії), метою якого є вивчення вольового зусилля 
дошкільника у стані напруження. 

На прикладі дітей старшого дошкільного віку нам вдалося дослідити особливості розвитку вольових якостей 
та психомоторики. З’ясувалося, що для більшості учасників дослідження характерним є високий рівень 
сформованості вольових якостей і психомоторики. У ході експерименту ми спостерігали поступальне вдосконалення 
рухів рук, їх вправності, чіткості і скоординованості. Слід відмітити досить високий рівень сформованості сенсорного 
відчуття, експресивного мовлення та розуміння мовлення інших. Поступове опанування дошкільниками 
координацією дрібних рухів рук та зоровим контролем сприяють оптимальному розвитку їх цілеспрямованої 
маніпулятивної діяльності.  

Статистичний аналіз результатів досліджень показав позитивну і статистично значущу кореляцію між рівнем 
сформованості вольових якостей та тривалістю вольового зусилля, що вказує на виражену здатність до вольової 
регуляції та свідомої саморегуляції поведінки. Подальший напрямок наших досліджень передбачав більш детальне 
вивчення явища конформності як схильності підкорюватися груповому тиску і міри зв’язку між конформністю і 
вольовою регуляцією поведінки. 

Обєктом діагностики стали діти 6-річного віку. Основним методом дослідження ми обрали експеримент. А 
саме, нами планується провести серію відомих за часів СРСР відтворюючих експериментів: «Обидві білі» та 
«Солона-солодка каша», які вперше були відзняті та зафіксовані на кіностудії «Київнаукфільм» режисером Феліксом 
Соболєвим 1971 року. 

Згідно нашого наукового припущення високий рівень вольової регуляції передбачає низький рівень 
конформності. На наше переконання доцільно буде дослідити не лише закономірності впливу вольової регуляції на 
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конформність поведінки, а й гендерні особливості конформності та вікову динаміку вольового розвитку особистості 
(на прикладі дітей 6-річного віку). 

Не дивлячись на вікову історію експериментальних досліджень вольової регуляції та феномену групового 
тиску залишається ще багато питань методичного характеру, які потребують подальшого вивчення. Сподіваємося, 
що наші дослідження стануть корисними у справі накопичення дослідницької інформації з даного питання.  
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АДАПТАЦІЯ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Відомо, що закінчення вузу та отримання диплома не означає, що початківець уже є професіоналом. У 
вищих навчальних закладах розпочинають свою педагогічну діяльність не лише випускники інженерно-педагогічних 
академій, а й магістри вузької спеціалізації. Молоді фахівці, як правило не мають педагогічного досвіду, і їм 
доводиться пройти певний шлях професійного становлення, первісної частиною якого є період психологічної 
адаптації – «вживання» в професію, перехід від студента до викладача. Тим часом, молодий викладач одразу 
починає працювати нарівні зі своїми досвідченими колегами, тому особливо значуща проблема скорочення 
адаптаційного періоду. 

Не випадково до питання адаптації вчителя в різний час зверталися вчені, педагоги і психологи: Альберт А., 
Л.Г. Борисова, С.Г. Вершловскій, Т.А. Воробйова, П.А. Жильцов, Н.А. Єршова, Л.М. Мітіна, A.Г. Мороз, Г.І. Насирова, 
М.І. Педаяс, П.А. Просецкій, М.І. Скубій, В.А. Сластенін, А.И. Ходаков та ін. 

Психологічна адаптація молодих фахівців передбачає: 
- Наявність психологічно комфортних умов для професійної діяльності педагога. 
- Надання молодому спеціалісту ненавязливою психологічної допомоги при вирішенні питань, що 

виникають у процесі роботи. 
- Психологічне забезпечення умов для формування та розвитку професійної компетентності в інтересах 

школи і запитів, інтересів, потреб самого молодого фахівця. 
Адаптація молодого фахівця в освітньому закладі включає в себе: 
- Аактуалізацію «сильних сторін» діяльності педагога і спокійне подолання «проблемних ситуацій», що 

виникають в його професійній діяльності. 
- Анонімність процесів вирішення «проблемних ситуацій», що виникають у професійній діяльності молодого 

фахівця, непублічному характері вирішення проблем та публічному характері похвали досягнень. 
- Створення умов для якнайповнішої реалізації педагогом його професійних можливостей, створення 

сприятливих умов для професійного удосконалення. 
Мета даної роботи – ознайомлення викладачів з досвідом роботи нашої циклововї комісії по адаптації 

молодих спеціалістів в системі вищої освіти, а також у наданні методичної та психологічної допомоги молодим 
викладачам при вирішенні проблем, що виникають в процесі діяльності. Забезпечити поступове залучення молодого 
викладача у всі сфери професійної діяльності; сприяти становленню професійної діяльності. 

Завдання даної роботи : 
- Виявити проблеми психологічної адаптації молодих фахівців в системі вищої освіти. Створити умови для 

професійної адаптації молодого спеціаліста в колективі. 
- За допомогою тренінгових занять і дуальних уроків з молодими фахівцями показати вплив факторів 

мотивації, комунікації, стресу та середовища на процес психологічної адаптації.  
- Формувати і виховувати у молодих фахівців потребу в безперервній самоосвіті. 
- Допомогти молодому викладачеві, спираючись у своїй діяльності на досягнення педагогічної науки і 

передового педагогічного досвіду, творчо впроваджувати ідеї в навчально-виховний процес. 
Першим кроком в адаптації є знайомство молодого фахівця з методичними матеріалами по предмету, 

бібліотекою, навчальними кабінетами. Проходить знайомство викладачів-початківців з колективами груп, в яких їм 

доведеться працювати. Голова циклової комісії знайомить зі структурою (планами, розкладом, графіками) 
навчальної, методичної, виховної роботи в технікумі, документацією, основними вимогами щодо її відання. 

Молодому спеціалісту необхідна постійна товариська допомога. Другим кроком в адаптації є організація 
наставництва. Роботу викладачів-наставників розглядаємо як одне з відповідальних громадських доручень, до якої 
залучаються досвідчені, творчо працюючі викладачі-методисти. Вони складають індивідуальний план роботи з 
молодим фахівцем. 

Наставництво сприяє професійному становленню молодих викладачів, якщо: 
• здійснюється цілеспрямована підготовка управлінських і педагогічних працівників для наставницької 

діяльності; 
• наставницька діяльність вибудовується поетапно, відповідно до логіки проектування динаміки 

професійного становлення молодого педагога у сфері самоосвіти; 
• при реалізації наставницької діяльності забезпечується вільний вибір і наставника, і молодого викладача; 

формується стійкий інтерес до інституту наставництва; забезпечується конструктивна професійна взаємодія 
наставника і молодого викладача. 

• критеріями професійного становлення молодого педагога виступає рівень особистісно-значущого 
сходження його і наставника до вершин професіоналізму, безперервного саморозвитку і самоздійснення; 
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• в процесі реалізації наставництва використовуються колективні, групові та індивідуальні форми освітньої 
діяльності. 

Наступним кроком є крок до майстерності. Кожна професія ставить специфічні вимоги до особистості 
людини.  

У професійному становленні молодого викладача в сучасній вищій школі має місце наявність педагогічних 
здібностей. Вони складаються з таких компонентів:  

- Дидактичні - мистецтво передавати знання в доступній формі. 
- Конструктивні - коли педагог не використовує готових рецептів, а сам створює їх для кожної конкретної 

ситуації. 
- Експресивні - вміння в своє пояснення доречно включити гумор, доброзичливу іронію, жарт. 
- Комунікативні - правильний підхід до учнів у процесі навчання і виховання. 
- Здатність розподіляти увагу – вміння тримати увагу загальної аудиторії та легко переключатися з 

необхідності з одного об'єкта на інший. 
- Акторські - вміння в залежності від обстановки і виховних завдань бути то добрим, то суворим, то 

спокійним, але завжди об'єктивним і справедливим. 
- Вміння контролювати свої педагогічні та психологічні здібності, тісно пов'язані між собою.  
Слабку розвиненість одного із компонентів педагогічної майстерності можна компенсувати активним 

розвитком інших. 
Наступний крок - становлення індивідуального стилю діяльності молодого педагога. В результаті успішної 

професійної адаптації в перші роки практичної діяльності формується викладач, здатний вирішувати навчально-
виховні завдання, що володіє індивідуальним стилем педагогічної діяльності та відносин. 

У процесі становлення педагога важливі не тільки усвідомлення сукупності функцій професійної діяльності, 
сформованість ставлення до професії, але й усвідомлення особистих можливостей і потреб, прийняття 
професіональної діяльності як бажаної і доцільної сфери реалізації себе. У ході професійної адаптації здійснюється 
співставлення професійно-особистісних орієнтацій з можливостями самої особистості та з реаліями педагогічної 
діяльності. 

Становлення викладача як суб'єкта педагогічної діяльності і відносин здійснюється в особливих умовах 
початкового етапу професійної діяльності. Особливістю цього етапу є певна невідповідність між необхідністю 
самостійно вирішувати різноманітні навчально-виховні завдання в повному обсязі та реальною здатністю фахівця 
впоратися з ними. У перші роки роботи у вищій школі суперечливість між вимогами професії та внутрішньою 
готовністю виконати їх породжує тривожність, призводить до виникнення психологічної напруги викладача, певних 
психологічних бар'єрів, що перешкоджають успішній професійній адаптації.  

Науковий керівник стає не лише провідником у професійному зростанні, а й наставником педагогічної 
майстерності і формує особистий стиль молодого викладача. Він покликаний сприяти формуванню індивідуального 
стилю творчої діяльності педагога-початківця конкретними знаннями й уміннями застосовувати теорію на практиці; 
використовувати ефективні форми підвищення професійної компетентності та професійної майстерності молодих 
спеціалістів, забезпечити інформаційний простір для самостійного оволодіння професійними знаннями; долучити 
молодих фахівців до професійної культури та стилю поведінки. 
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ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Сучасні технології забезпечують рівний доступ до знань та інформації, дають нам змогу подолати бар’єр 
часу і відстані, спілкуватися з колегами та друзями незалежно від місця де ми знаходимось, збагачуючи наш досвід 
та збільшувати наші можливості. Використання пакету офісних програм MS Office може допомогти студентам та 
викладачам реалізувати свій потенціал при вивченні розділу «Гілбертові простори» з дисципліни «Функціональний 
аналіз».  

Технічним завданням роботи є створення портфоліо. Портфоліо повинен складається із публікації та 
презентації. 

Презентація на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах» покликана для усного 
ознайомлення аудиторії з одним із розділів дисципліни. Тут стисло сформульовано основні положення, використано 
різні мультимедійні засоби і можливості.  

Сучасному викладачу часто потрібно готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї аудиторії, так і 
поза нею. Цьому сприяють засоби PowerPoint, що є складовою частиною пакета MS Office. Вони дають змогу за 
допомогою ПК досить швидко підготувати набір слайдів, що супроводжує виступ. Цей набір називається презен-
тацією. Для пожвавлення сприйняття матеріалу використовуються анімаційні засоби, які створюють ілюзію руху як 
окремих елементів слайда (формул, графіків), так і послідовності цілих слайдів під час переходу від поточного 
слайда до наступного. Наприклад при поясненні тривімірного евклідового простору студентам наочно 
проедставляється схема побудови вектора, що не лежить у площині. Виконання кожного ефекту можна здійснити 
автоматично задавши час появи або поступово викликати дію вказівкою викладача. 

Дана презентація складається із 15 слайдів. Кожен слайд містить коротку інформацію (окремі теореми та 
означення), з параграфу «Гільбертові простори» (Рис 1). 

 

 
Рис 1. Вигляд слайду на тему „Гілбертові простори” 

 
Для відображення повних речень (теорем, тверджень та означень), розрахованих на читання однією 

людиною створена публікація, за допомогою програми Microsoft Publisher, на тему «Функціональний аналіз у 
гільбертових просторах». Даний інформаційний бюлетень сприятиме розвитку в студентів критичного мислення, 
допоможе краще зрозуміти основні концепції теми. Поряд із текстом, відображені схеми та графіки, які допомагають 
наочно зрозуміти хід роботи досягнення розв’язку конкретної задачі (Рис 2,3).  
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Рис 2. Перша сторінка публікації 

 
При створенні інформаційного буклету були включені такі оформлення: сірий фон та емблема у верхній 

області сторінки, що уже використовувалась при створенні презентації. Текст легко читається. Фон неяскравий і 
добре пасує до кольору тексту та графіки. Графічні дані стосуються теми публікації та допомагають розкрити її зміст.  

Робота містить п’ять статей, має корисні та актуальні дані, що повністю розкривають тему.  
Схема публікація: 

 перша сторінка містить основні означення з теми «Гілбертові простори», структуру розділу та зміст 
публікації. 

 друга сторінка описує використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні 
функціонального аналізу. 

 на третій, сформульовано історію виникнення функціонального аналізу, як самостійної дисципліни та 
означення гільбертового простору. 

 четверта сторінка призначена для ознайомлення студентів з загальними положеннями, що будуть 
викладатись на курсі «Функціональний аналіз» та знайомить з відповідною літературою. 
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Рис 3. Внутрішня будова публікації 

Висновки 

Розвиток і поширення інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини призводить до 
необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Таким чином виникла 
потреба впроваджувати новітні технології в галузь вивчення математичних дисциплін. З метою допогти викладачу та 
студентам в освоєнні нових тем було створено портфоліо для вивчення однієї з тем функіонального аналізу.  

Описане портфоліо складається з презентації та публікації створеними засобами пакету прикладних 
програм MS Office на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах». Тут стисло сформульовано основні 
положення теми: Гільбертові простори, Ортогональні системи елементів, Ортогоналізація системи лінійно 
незалежних векторів, Ортогональні системи функцій. Ряди Фур’є, Теорема про представлення лінійного функціоналу 
в гільбертовому просторі, Спряжені оператори в гільбертовому просторі, Самоспряжені оператори в гільбертовому 
просторі, Власні числа та власні елементи самоспряженого оператора, Спектральне розвинення самоспряженого 
оператора. 

Для створення вказаного портфоліо використано різні мультимедійні засоби і можливості програм Microsoft 
PowerPoint та Microsoft Publisher. 

Портфоліо та методика його впровадження використані при вивченні теми «Функціональний аналіз у 
гільбертових просторах» для навчання студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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Асель Ахметова 
(Қызылорда қаласы, Қазақстан) 

 
АҚПАРАТТЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫНА ЕНГІЗУ ӘДІСТЕРІ  

 
Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде жоғары білім беретін оқу орындарының оқу 

үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей қатысты. Сол себепті ақпараттық-қатынастық 
технологиялар оқулықтарын педагогикалық іс-әрекетке кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде 
қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. 

Қазіргі қоғамның нарықтық қатынастарға толық көшуі және ақпараттандыруға бет алуы, құжаттардың басым 
бөлігіне жеке меншіктің орнауы, Кеңес Одағы тұсындағы құжаттарға мемлекет ықпалының бүгінде толығымен 
тоқтатылуы іс жүргізу мен құжаттанудың дамуын зерттеуге деген қоғамдық қажеттілікті арттыра түсті.  

Соңғы онжылдықта жиналған ақпаратпен алмасуды қамсыздандыру мәселелеріне көп көңіл бөліне 
бастады. Осыған орай қолданбалы ақпараттық жүйелердің маңыздысы электронды құжат айналымы жүйесі болып 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/mspowerpoint.php/
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табылады. Сондықтан да тек мемлекеттік органдардығана емес, сонымен қатар қарапайым мекемелерде де 
электронды құжат айналымы жүйесінің жұмыс істеуі қазіргі күні өте өзекті. 

Мекемеде электронды құжат айналымы жүйесін қолдану құжаттарды басқаруды, бизнес-процестерді 
автоматтандыруды, ақпараттарды сенімді түрде сақтау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты 
мәселелерді шешеді. 

Жаңа технологиялар - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. 
Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде педагогикалық талаптарға 
сай қолданылуы керек. Сыртқы эффектіні қуып кетпей, оқыту программасының тек сыртқы емес, ішкі тиімділігіне көп 
көңіл бөлген дұрыс. Компьютердің графикалық мүмкіндігінің молдығы дәрістік экспериментті бояулы суреттермен, 
сызбалармен, кестелермен байыта түсуге жол ашады, оларды есеп шарттарына да пайдалануға болады. 

Жаңа ақпараттық технология оқулықтарын информатика пәнінің кіріктірілген сабақтарында пайдалану, 
оқушының шығармашылық, интеллектуалдық қабілетінің дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының 
қалыптасуына әкеледі. Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалык мақсаттарға қолдану, 
білім мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен әдістерін жетілдіруде жақсы әсерін тигізеді. Мұндай 
мүмкіндіктерді қазіргі кездегі бар және жаңадан қалыптасып келе жатқан электрондық оқыту құралдары бере алады.  

Қазіргі күнгі рынокта мемлекеттік органдарда функциялары бір-біріне ұқсас электронды құжат айналымы 
жүйесі бар. Олардың қатарына Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының сайты; www.e.gov.kz – 
«Электронды үкімет» порталы; http://koltanba.ucoz.ru/ – «Электрондық цифрлық қолтаңба» сайтындағы ақпараттық 
жүйелерді жатқызуға болады. Бұлардың барлығы да мемлекеттік қызмет көрсетуді автоматтандырып, қағаз түріндегі 
құжат айналымын автоматтандыру үшін арналған. Олардың функциялары, логикасы, архитектурасы және ондағы 
ақпараттың сақталу форматтары да әр түрлі болғанмен, олардың барлығы тек бір ғана мақсатты жүзеге асырады. 

Электронды құжат айналымы жүйесі (ЭҚАЖ) – аймақтық алыстатылған ақпараттық массивтер арасында 
телекоммуникация каналдары арқылы ақпараттарды беру үшін арналған программалық кешен. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда өзекті болып табылатын электронды құжат айналымы негізінде ақпараттық 
қамсыздандыру әдістері мен алгоритмдерін жасау процесі.Соңғы жылдары Қазақстанда электронды құжат 
айналымы жүйесі ауқымды дамып келеді. Ең алдымен Елбасының нұсқауымен құрылған «Электронды Үкімет», 
«Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесі», т.б. жүйелі зерттеу қолға алынып отыр. Отандық тарихта іс 
жүргізу мен құжаттану бүкіл қоғамдық қызмет түрлерімен тығыз байланысты. 

Қазіргі күні құжаттар басқарудың әмбебап құралы ретінде бөлімшелер мен жеке қызметкерлер арасында 
өзара байланысты қамтамасыз етеді. Бірақ қызмет көлемі өсе бастағанда мынадай қарама-қайшылық туындауы 
мүмкін: құжаттармен жұмыс істеу көптеген ресурстарды қажет етеді және бүкіл мекеме жұмысын бәсеңдетеді. 

Қағаз түріндегі құжат айналымының кемшіліктері: 
- Құжаттарды іздеуге көп уақыттың кететіндігі; 
- Құжатты өмірлік циклының барлық кезеңдерінде оның қозғалысын бақылап отыру қиындығы; 
- Құжаттарды дайындау және оларды байланыстыру уақытының ұзақтығы; 
- Егер бір құжатпен бірнеше қолданушы жұмыс жасап отырған болса, онда құжат айналымын 

ұйымдастырудың қиындығы; 
- Есеп берулер мен журналдар алудың мүмкін болмауы немесе қиындығы. 
Осылайша, дәстүрлі құжат айналымының нәтижелілігі төмен болып табылады. Бұл кемшіліктердің барлығы 

электронды құжат айналымы жүйесін ендіру барысында жойылады. Электронды құжат айналымын құрудың 
нәтижелілігі қолданушылар арасында өзара байланыс орнататын ыңғайлы интерфейстің болуы. Бұған обьектілерді 
сипаттау принциптерін қолдану арқылы және олармен орындалатын операциялар арқылы қол жеткізуге болады. 
Ақпарат кіріс құжатынан экрандық форма арқылы компьютерге енгізіледі. Оның компоненттері сол құжаттардың 
метаақпараттарына және қолданушылар туралы метаақпаратқа байланысты экрандық формаға сәйкес келеді 
Жалпы жағдайда экрандық форма – метаақпаратқа сәйкес обьект және субьект туралы электронды құжатқа 
салынатын сұлба. Электронды құжат айналымында қолданылатын экрандық форма компоненттері нақты 
қолданушының идентификаторы, паролі және рұқсат алу құқығы. Оның негізгі компоненттері  

Келтірілген сызбаның кейбір блоктарын түсіндіре кетсек, виртуалды автоматтандырылған жұмыс орны 
(ВАЖО) құжаттарды электронды өңдеудің ең перспективті нұсқасы. Мұндай жұмыс орындарын құру бірыңғай 
ақпараттық кеңістік, мәліметтерді сақтау орны, электронды құжат айналымы жүйесінің механизмі, желілік ақпараттық 
жүйеге қосылу (жалпы жағдайда Internet), ақпаратты қорғаудың нәтижелі құралдары, сондай-ақ 
телекоммуникациялық каналдарға сүйенеді. 

Деректер қоймасы келесі функционалдылықты қамтамасыз етуі қажет: 
- деректердің барлық құрылымдарын тез қарап шығу және оның ішкі көпмүшеліктерін алу мүмкіндігі; 
- жұмыс сеанстары арасында тез сақтау және қалпына келтіру мүмкінліктері; 
- транзакцияларды қолдау; 
- ақпаратты жүктеу және қарап шығу интерфейстерін қолдау. 
Жүктеу модулі (Loader). Қойманы контрагенттерден түсетін деректермен толтыруды қамтамасыз ету үшін 

жүктеу модулін ұйымдастыру қажет. Жүктеу модулі контрагенттер мен қойманың жүктеу интерфейсі арасындағы 
буфер болып табылады. 

Жүктеу модулі: 
- ішкі деректер көзінен белгілі бір форматтағы деректерді қабылдайды; 
- қоймадан формат сипаттамасын қабылдайды; 
- жүктеу параметрлерін қабылдайды (қоймаға қандай деректер бөлігін және қалай орналастыруға 

болатыны туралы қызметтік ақпарат сақтайды); 
- форматқа сәйкес келіп түскен деректерге талдау жүргізеді және мәндер ағынына айналдырады; 
- жүктеу параметрлеріне сәйкес деректер ағынын шектейді (өзгертеді); 
- нәтиже шығаратын мәндер ағынын қоймаға жүктеу интерфейсі арқылы бағыттайды. 
Сақтау модулі (Saver). Cақтау модулі қоймада сақталған ішкі бейнелеу бойынша сыртқы бейнелеуді құру 

мәселесін шешеді. Осылайша, оның функциясы жүктеу модуліне қарама-қарсы болып табылады. Сақтау модулі 
қойманы қарап шығу интерфейсі мен деректердің ішкі қолданушылары арасындағы буфер болып табылады. 

Сақтау модулі мына мәселелерді шешеді: 
- қоймадан белгілі бір деректерді сақтау үшін контрагенттен тапсырма алу; 
- осы тапсырманы қарап шығу интерфейсінің командалар жүйесіне айналдыру; 
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- қойманы қарап шығу және контрагент сұранысы бойынша деректер ағынын, сондай-ақ осы 
контрагенттердің өңдеуіне қажет сұраныс берілген деректерді бейнелеу үшін керек метаақпараттарды алу; 

- контрагент қабылдайтын файл форматы түрінде (егер контрагент – автоматтандырылған жүйе болса) 
немесе адам оқитын форматта (егер контрагент – адам болса) қоймадан алынған метаақпаратты қолдана отырып 
деректер ағынын ұсыну. 

Тексеру модулі (Checker). Қоймада жүйедегі ақпараттар мен метаақпараттар ішкі форматта сақталады, 
және біз сыртқы дүниемен ақпаратты жүктеу және сақтау модульдері арқылы өзара әрекеттесе аламыз. Осы 
процестер барысында қоймадағы деректер үнемі өзгеріске ұшырап отырады. Сондықтан электронды құжат 
айналымы жүйесінде тексеру модулі жұмыс істейді, ол жүйедегі сыртқы талаптардың (шектеулердің) сәйкестілігіне 
жауап береді. Егер қойма сыртқы талаптарға сәйкес келмесе, ондағы ақпараттар ішкі талаптарға қарама-қайшы 
және мәнсіз болып табылады. 

Жоғарыда қарастырылған мәселелерді ескере отырып, қойма күйі шектеулері қанағаттандырылмауы да 
мүмкін, егер де деректерді жүктеу кезеңінде кіріс ақпараттары ағынын форматтық бақылау орындалса. Тексеру 
модулі осы мәселені шешу үшін арналған. 

Жоғарыда сипатталған сыртқы интерфейстің 4 модулі – бұлар логикалық макрокомпоненттер, тәжірибеде 
олардың ішкі құрылымы өте күрделі болып келеді. Дегенмен электронды құжат айналымы жүйесінде осы модульдер 
ғана жұмыс жасайды, және контрагент олардың өзара әрекеттесуі кезінде болатын шынайы процесстер туралы 
білмеуі тиіс. Логикалық деңгейде, электронды құжат айналымы жүйесінің қатысушысының осы модульдермен 
жасайтын жұмысы және ақпаратты сақтауы келесі шектеулер арқылы жүзеге асырылады: 

- қолданушы деректерді жүктеу модуліне бере алады, сондай-ақ осы деректердің қоймаға жүктелуі 
шарттарын көрсетіп, ақпараттың қоймаға жүктелу процесін басқарып және жүктеу нәтижесі туралы хаттама алып 
отыра алады; 

- қолданушы қоймадағы сақталған деректер мазмұнын, олардың жұмыс сеанстары арасында қайта 
сақталып отыратындығын біледі; 

- қолданушы қойма күйін тексеру процесін басқара алады және тексеру нәтижесі туралы хаттама ала 
алады; 

- қолданушы сақтау модулін басқара алады, деректердің сақталу шарттары мен деректерді қабылдау 
шарттарын бере алады; 

- негізінен, қолданушы-адам деректерді визуальды қолданушы интерфейсі арқылы өзіне жүктей алады [11]. 
Пайда болу және ақпаратты өңдеу модульдерінің өзара және құжат айналымы жүйесінің қолданушысымен 

қатынасын төмендегі сызба арқылы көрсетуге болады  
Электронды құжат айналымы жүйесі жоғары деңгейдегі программалық жүйе болып табылады, сондықтан 

мақсатқа жету барысында кездесетін кез келген қиындық барысында стандартты операциялық жүйелерді, 
стандартты өңдеу орталарын, кең тараған деректер қорын басқару жүйелерін және деректерді сақтау 
құрылымдарын, т.б. қолдануға болады. 

Тәжірибеде жиі кездесетін ақпарат түрлері ішінде хронологиялық деректер құрылымының маңызы зор. Бұл 
деректер құрылымы деректерді өзгерту барысында ескі ақпарат жоғалып кетпейді, тек белгілі бір күйге ауысатын 
ақпаратты сақтау және өңдеу жүйелерін құру кезінде қолданылады. 

Результативность построения оборота электронного документа в наличии удобного интерфейса для 
установки связи между потребителями. Этого можно добиться использованием принципами описания объектов т 
выполняемыми или операциями. Информация из вносителя поступает в компьютер в экранной форме. Его 
компоненты соответствует метеоинформации и экранной форме связанной с метеоинформацией о потребителях. 

The effectiveness of the construction of electronic documents in the presence of a convenient interface to 
communicate between consumers. This con be communicate between consumers. This con be achieved using the 
principles of object descriptions and the operations they perform. Information from the depositor enters info the computer 
screen. Its components match those of met information documents related to the screen form met information about 
consumers.  
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ВИКОРИСТАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
В наш час відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій та Інтернету зокрема, що дозволяє 

спростити процес навчання як для викладача, так і для студента, оскільки матеріали лекцій можна отримати у будь-
який час, завантаживши їх з інтернет ресурсу, чи скориставшись спеціальними програмами-довідниками. Перевірити 
знання також можна без безпосереднього контакту між викладачем і студентом.  

Поняттям тест (від англ. test – випробування) та тестування присвячено значну кількість досліджень. Тест 
визначено як завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і 
навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо [3]. Важливість 
тестування як елементу підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів відзначають багато науковців: тестування 
(тестовий контроль) – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, 
фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей за допомогою системи 
спеціально підготовлених завдань [1].  

Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю 
навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки 
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знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог 
викладачів до студентів, учителів до учнів [2]. 

Завдання у тестовій формі, за допомогою яких методом комп’ютерного тестування вимірюється рівень 
навчальних досягнень студентів, передбачають такі види: 

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованої кількості можливих; 
2) завдання на встановлення відповідності; 
3) завдання на встановлення послідовності; 
4) завдання з короткою відповіддю.  
Інтренет-тестування на даний час розвивається значними темпами. Зараз є можливим оцінювання знань у 

багатьох галузях науки, проте справді україномовних ресурсів на тенетах всесвітньої павутини не так багато. Таким 
чином, кількість предметів з яких можна пройти тести є досить великою. В той же час кількість справді різних 
завдань є малою. Тому виникає потреба у досить великій базі тестових інтренет-тестів, котрі б дозволяли учням та 
студентам самостійно перевіряти рівень своїх знань.  

Структура програмного продукту 

Даний ресурс дозволяє проводити тестування знань з інформатики. За матеріальну базу знань було 
вибрано питання при вивченні мови програмування Паскаль. Розроблений web-ресурс складається з трьох основних 
частин: бази даних MySQL, інформаційних html-сторінок та php-сторінок, які виконують усі функції (мал.1).  

В результаті розробки програми та після досить тривалих спроб написання головного інтерфейсу web-рерсу 
«Інтернет-тестування з інформатики» він набув такого вигляду (мал.2). Для того, щоб студенту пройти тестування з 
даної дисципліни, необхідно авторизуватись, вибравши пункт Реєстрація. Відкриється нова сторінка, в якій 
необхідно внести наступну інформацію: e-mail, ім’я студента, логін користувача, за яким він може авторизуватись на 
сайті та пароль для входу в систему й тоді необхідно натиснути на кнопку Внести дані. Після того система 
завершить реєстрацію користувача. Для проходження тестування потрібно повернутись на головну сторінку та 
увійти в систему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мал. 1. Схема роботи web-рурсу 
 

 
Мал. 2. «Інтернет-тестування з інформатики» 
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Після проходження авторизації в системі слідує сторінка «Тестування з інформатики», де відображено 
вказівки для виконання тесту та повідомляє про загальні правила. Так, на цій сторінці користувач взнає, що йому 
надається одна година на відповіді на питання, після чого, у разі якщо час буде вичерпано, всі дані, котрі він вибрав 
будуть відправлені на перевірку. 

Наступним кроком є вже саме тестування (мал.3). Триває воно одну годину. Користувачу даються вказівки, 
він може стежити за часом, оскільки годинник також рухається підчас прокрутки сторінки. На даній сторінці 
відображається номер варіанту, який студент обрав для тестування та пронумеровані тестові питання з варіантами 
відповідей. Для того, щоб вибрані дані відправились системі на перевірку необхідно натиснути кнопку Завершити. 

 
Мал.3. Сторінка «Варіант» 

Після відправлення завдань слідує етап перевірки відповідей. Користувач  
отримає детальний звіт по своїх відповідях, буде вказано скільки балів він набрав. Для кожного завдання 

наводитиметься правильна відповідь, відповідь, яку вибрав користувач, так як дане тестування служить лише для 
самоперевірки; загальний вигляд сторінки результатів (мал. 4). Крім того, результати проходження тестування 
студентом записуються в базу даних та їх можна переглянути викладачу. Для цього йому необхідно ввійти в систему 
під іменем admin та вибрати пункт Переглянути результати студентів. Після вибору даного пункту слідує сторінка з 
результатами студентів, які проходили тестування. Тут відображено прізвище та ініціали студента, логін під яким він 
входив у систему, номер варіанту, на питання якого він відповідав та кількість балів, які йому виставила система 
після проходження тестування. 

 
Мал.4. Сторінка «Результати тестування» 

Висновок  

Завдяки такому вибору використання web-технологій для перевірки знань студентів вирішено одну з 
проблем оцінювання знань студентів засобами україномовних ресурсів на тенетах всесвітньої павутини, які 
дозволяють студентам самостійно перевіряти рівень своїх знань. Однією з головних переваг такого підбору 
технологій є абсолютна безкоштовність всього потрібного програмного забезпечення для правильного 
функціонування ресурсу. 

На перспективу даний ресурс можна швидко розширити новими завданнями, добавити тестування при 
вивченні інших тем. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
Серед існуючих методів навчання відомі пасивний, активний та інтерактивний. Пасивний метод полягає у 

передачі студентам попередньо диференційованого та синтезованого обсягу інформації у вигляді лекцій. Активний 
передбачає також діалог між викладачем та студентом, що сприяє ширшому розумінню та якісному засвоєнню 
інформації. При використанні інтерактивного методу навчання студент отримує знання не у вигляді готової 
систематизованої інформації від викладача, а в процесі індивідуального навчання. Задача викладача полягає тільки 
в організації та створенні умов для самостійного отримання і засвоєння знань [1].  

Практична складова є однією із важливих частин професійних програм підготовки студентів комп’ютерних 
спеціальностей. 

Сучасна світова тенденція вищої освіти направлена на використання в навчальному процесі технологій 
інтерактивного навчання, що дозволяє вирішувати проблему завантаженості студентів і викладачів, надає 
можливість студентам самостійно навчатися. Оскільки в навчальних програмах для інженерних спеціальностей 
лабораторні роботи є невід'ємною частиною процесу навчання, то завдання розробки навчальних програм для 
лабораторних робіт є досить актуальним [2]. 

Кожен вид занять (лекція, практичне, лабораторне заняття) має ґрунтуватись на поєднанні тих чи інших 
методів навчання, і відмовлятись від будь-якого з них як від менш ефективного є недоцільним [3]. Так, для 
проведення лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» потрібно 
перед виконанням лабораторної роботи застосувати активний метод навчання, а далі закріпити отриману 
інформацію на практиці з використанням інтерактивного методу. 

Робоча програма з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» передбачає 
проведення лабораторних робіт у вигляді розрахункових робіт з використанням роздаткового матеріалу і 
закріплення матеріалу, отриманого на лекційних заняттях. Із розвитком комп’ютеризації навчального процесу 
створюється можливість використання комп’ютерних технологій для виконання лабораторних робіт.  

В комп'ютерному моделюванні лабораторних робіт було використано два підходи для досягнення 
поставлених цілей: метод комп'ютерного відтворення результатів натурних розрахунків і метод автоматизованого 
обчислення за допомогою програми. Програмне забезпечення комп'ютерного моделювання лабораторних робіт на 
персональному комп’ютері (ПК) складено на мові програмування Object Pascal у середвищі Delphi.  

Програма ставить за мету: 
― розвиток логічного, аналітичного мислення та основних видів розумової діяльності: уміння 

використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки, узагальнення; 
― формування теоретичної бази знань студентів щодо процесів перетворення, передавання та 

використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-
інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства; 

― розвиток уміння розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності, користуючись відомими 
теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою; 

― бачення студентами можливостей використання набутих знань у їх майбутнiй професiї; 
― інтеграцію інформатики з іншими предметами, що викладаються в навчальних закладах. 
До практичних навичок відносяться:  
― навички роботи з апаратним та програмним забезпеченням комп’ютера. [4] 
Мета курсу досягається через практичне оволодіння студентами поставлених на лабораторних роботах 

завдань за допомогою комп’ютера та навчальних програм. 
Як приклад розглянуто лабораторну роботу з стиснення текстової інформації за допомогою алгоритму 

Шеннона-Фано. 
Порядок виконання лабораторної роботи наступний: 
1. Виконати завдання до практичної роботи: 
1.1. Запишіть Ваше прізвище та ім’я без пропуску. 
1.2. Стисніть цей текст за допомогою 
А) алгоритму Шеннона-Фано, 
якщо відомо: алфавіт повідомлень містить символи, що входять в Ваше прізвище та ім’я. Ймовірності 

повідомлень дорівнюють частоті появи символів в Вашому прізвищі та імені. 
2. Виконати завдання за допомогою навчальної програми з використанням ПК.  
Для цього: 

 відкрити підготовлений текстовий файл, або ввести вхідні дані у вікно для тексту; 

 натиснути кнопку «Закодувати текст» (мал 1.) 

 для перевірки, натиснути кнопку «Розкодувати текст»(мал. 2.) 

 порівняти результати на кожному кроці (ймовірності появи символів у тексті, впорядковані за спаданням 
ймовірності, алфавіт кодів, результуючий код) 
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Мал. 1 Стиснення тексту на прикладі 

 
3. Оформити звіт для захисту практичної роботи за зразком: 

 назва роботи 

 мета роботи 

 розв’язок завдань 

 результати виконаного завдання 
 

ВИСНОВКИ 

Усі лабораторні роботи поставлені, ґрунтуючись на сучасних досягненнях у комп’ютерній техніці і 
програмному забезпеченні. 

Використання навчальних програм для виконання лабораторних робіт може слугувати яскравим прикладом 
того, як комп’ютерні технології можуть виступати в ролі ефективного інструмента пізнання предметної області.  

 

 
Мал. 2 Декодування тексту на прикладі 
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ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ АВТОМОБІЛЯ ЗА ДАНИМИ ДОРОЖНЬОЇ КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
Вступ 

В наші дні на дорогах міста з’являється все більше і більше автомобілів. Це впливає на інтенсивність 
транспортного потоку, а значить і на його безпечність. В цій ситуації необхідні додаткові засоби контролю за 
безпекою руху, адже статистичні дані не є втішними. На рис.1 зображений графік смертності на дорогах країн 
Європи за даними Eurostat та ДАІ МВС України. [1] 

 
Рисунок 1- Графік смертності на дорогах країн Європи 

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються за різних обставин через порушення різних правил дорожнього 
руху. Проаналізувавши статистичні дані можна виявити найбільш впливові аспекти дорожнього руху, приділивши 
увагу яким, можна змінити показники смертності на дорогах. На рисунку 2 надані статистичні дані щодо структури 
ДТП з постраждалими в Україні.[2] 

 
Рисунок 2 – Графік структури ДТП з постраждалими в Україні 



148 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»   
 

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок про те, що найбільшої уваги потребує контроль швидкості. 
Існуючі прилади контролю швидкості 

Сучасне життя потерпає змін, в першу чергу в зв’язку з швидким розвитком технологій. Державні структури 
також намагаються не залишатись осторонь. Так із змінами до деяких нормативних актів Державна автомобільна 
інспекція України отримала як право так і обов’язок виконувати фото та відео фіксацію порушень правил дорожнього 
руху водіями. Для цього на зміну звичайним радарам, дія яких основана на ефекті Допплера прийшли модифікації, 
обладнані фото-відео камерами. Приклади таких приладів зображені на рисунку 3 та рисунку 4. 

 
Рисунок 3 - Зовнішній вигляд приладу Искра-1 

На рисунку 3 зображений дорожній радар Искра-1, робоча частота 24.15 ГГц (К-діапазон). Має селекцію за 
напрямком руху, може працювати в автомобілі, який рухається. Фотофіксація відсутня. Виробництво Науково-
виробниче підприємство Симикон, Росія. Знятий з виробництва.[3] 

 
Рисунок 4- Зовнішній вигляд приладу Бинар 

На рисунку 4 зображений дорожній радар Бинар, робоча частота 24.15 ГГц (К-діапазон). Характерна 
особливість - наявність двох відеокамер, які дозволяють фіксувати крупний план для ідентифікації правопорушника 
так і загальний план для фіксування обставин правопорушення. Виробництво Науково-виробниче підприємство 
Симикон, Росія.[3] 

Нажаль обидва варіанти мають недоліки. Перший прилад на дисплеЇ має лише виміряну швидкість, але 
ідентифікувати правопорушника неможливо. Другий прилад має камеру, спрямовану в тому ж напрямку, як і радар, 
але з різним кутом охоплення. Це може викликати суттєві помилки, а відтак невинний водій буде притягнений до 
адміністративної відповідальности, а правопорушник залишиться непокараним. 

Сьогодні існує інша альтернатива вищезазначеним приладам. На рисунку 5 наведено зовнішній вигляд 
багатоцільового радарного комплексу Кордон[3]. 

 
Рисунок 5 - Зовнішній вигляд приладу Кордон 

Фоторадарний комплекс вимірювання швидкості транспортних засобів "КОРДОН" призначений для 
автоматичного виявлення порушень швидкісного режиму з можливістю передачі даних по каналах зв'язку на сервер 
центру обробки даних. Відмінна особливість нового фоторадарного комплексу - одночасний контроль всіх цілей на 
4-х смугах руху в обох напрямках. Цей комплекс є хорошою заміною попередніх аналогів, адже може контролювати 
весь потік транспорту не втрачаючи з полю зору жодного порушника. Принцип дії описаний за допомогою рисунку 6 
[3]. 
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Рисунок 6 - Принцип роботи приладу Кордон 

На рисунку відображена схема огляду і контролю певної ділянки дороги, виявлення порушень та їх фіксація. 
Особливість цього приладу полягає в тому, що дані з радару зіставлені з даними з камери. Таким чином швидкість 
вимірюється як і в попередніх приладах, але можливе фіксування багатьох автомобілів. 

Задача дослідження 
Задача дослідження полягає в тому, щоб вперше запропонувати метод вимірювання швидкості 

транспортного засобу за допомогою однієї відеокамери. Використання цього підходу має кілька переваг. На відміну 
від комплексу Кордон стане можливим уникнути радіохвильового випромінювання. Це є важливим, адже дебати на 
тему чи є радіохвилі шкідливими досі тривають. З іншого боку собівартість комплексу суттєво знизиться, що в свою 
чергу дасть можливість обладнати системою контролю більшість доріг міст та міжміських трас. Також запропоновану 
систему можна буде під’єднати до існуючих камер відеоспостереження. Найбільш повний контроль за дорожнім 
рухом дозволить досягнути основної мети – зниження аварійності на дорогах. 

Метод вимірювання швидкості 
Так як в роботі йдеться про уникнення використання радіохвиль, пропонується використати геометричний 

принцип вимірювання швидкості. 
V=S t 

В цьому рівнянні час можна визначити безпосередньо з відеозапису, який аналізується. Проблема є в тому, 
щоб вірно виміряти відстань, яку проїхав автомобіль за певний час. Для цього пропоную наступний метод 
калібрування відеокамери, креслення до якого зображене на рисунку 7. 

 
Рисунок 7 – креслення методу калібрування 

На кресленні зображене наступне: о’ - місце встановлення камери, о’о – висота встановлення камери,  – 
кут встановлення камери, a,x,b- точки на площині дороги, a`, x`, b` -проекції цих точок на площину кадру 

відеозображення, х’ є центром відеозображення. З цих даних є відомими: відстань ao, о’о,  . bо є розшукованою 
відстанню до об’єкту. З креслення знайдемо наступні рівняння.  
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Зробивши підстановку отримаємо:  

 
Наведені розрахунки вірні для вертикальної осі координат, але аналогічні розрахунки можна провести і для 

горизонтальної осі координат. Таким чином, знаючи координати об’єкту в кадрі, можна визначити його реальні 
координати. Для визначення координат об’єкту, який рухається, на площині екрану необхідно використати 
програмне забезпечення з обробки зображення. Після цього стає можливим визначити швидкість об’єкту. 

 
Література: 

1. Епідемія смертності на дорогах: як не загинути в "неоголошеній війні"// Українська правда життя – Режим 

доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2012/06/27/105537  / 
2. Перевищення швидкості – основна причина ДТП // Прес-служба Управління ДАІ МВС України – Режим доступу: 

http://www.sai.gov.ua/ua/actual/news/1319.htm 
3. Веб-сайт науково-виробничого підприємства «Симикон». Режим доступу: http://www.simicon.ru/ 

 
Науковий керівник: д.т.н., професор В.І. Живіца 

 
 

Евгений Кукло 
(Брянск, Россия) 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

 
Обработка металлов резанием является неотъемлемой частью процесса производства большинства 

деталей. Экономическая эффективность процесса обработки существенно влияет на себестоимость изготовления 
детали, на получаемые прибыли или убытки. 

Одним из путей достижения эффективности процесса обработки является рациональное сочетание затрат 
на технологическое оборудование, инструментальное обеспечение и других дополнительных расходов, поскольку в 
ряде случаев заготовка и вспомогательные материалы тоже достаточно дороги. При металлообработке можно 
увидеть, что любые изменения в технологии приводят к ощутимым изменениям стоимости изготовления деталей. 
Новый станок с ЧПУ многократно увеличивает выпуск продукции, технологические возможности и скорость 
обработки. Но затраты на него имеют смысл только тогда, когда приведут к такому совершенствованию 
производства, что в последующие годы не только окупятся, а начнут приносить прибыль.  

Процесс обработки металлов резанием может быть существенно усовершенствован за счет рационального 
применения правильно выбранного высокопроизводительного инструмента. Правильно выбранный инструмент 
позволяет быстрее окупить затраты на новое оборудование, значительно повысить производительность старого 
оборудования и сделать работу операторов более продуктивной. Применение современного инструмента 
эффективно как на новом, так и на уже действующем оборудовании. 

В современной металлообработке себестоимость производства детали складывается из нескольких 
частей. Одна из них – стоимость режущего инструмента. Расчеты показывают, что затраты на инструмент 
составляют всего несколько процентов от общего объема затрат. Инструмент стоит практически одинаково по 
всему миру, тогда как стоимость работы оператора сильно отличается в различных странах. Но даже если 
стоимость труда относительно низкая, а оборудование старое и давно себя окупило, не использовать возможности 
для повышения его производительности – это все равно, что игнорировать собственную прибыль [1, c. 151-152]. 

Фрезерование стало универсальным методом обработки и находит все большее применение. Этому 
способствует развитие инструмента, станочного парка и систем контроля за процессами. Традиционные методы 
обработки сегодня следует переосмыслить, т. к. разработаны новые способы обработки заготовок, которые более 
эффективны и дают лучшие результаты. Чистовая обработка шлифованием все чаще заменяется фрезерованием, 
электроэрозионная обработка все чаще используется наряду с фрезерованием. 

Доля фрезерных станков в отдельных отраслях машиностроения достигает 60%. Время, затраченное на 
фрезерование, обычно занимает до 35% от общего времени обработки деталей, а в некоторых случаях достигает и 
100%. 

Выбор инструмента для фрезерования начинается с выявления следующих моментов: деталь, тип 
операции и станок, которые определяют тип фрезы, при этом следует внимательно рассмотреть несколько 
альтернативных возможностей для достижения наибольшей эффективности выполнения операции [1, c. 198]. 

Наиболее часто используемые фрезерные операции: 
1) фрезерование плоскостей как сплошных, так и прерывистых; 
2) фрезерование внутренних поверхностей заготовок, требующих большого вылета инструмента; 
3) фрезерование пазов; 
4) фрезерование нескольких плоскостей; 
5) фрезерование углублений, карманов полостей; 
6) операции разрезки; 
7) фрезерование узких канавок; 
8) фрезерование уступов разных размеров; 
9) торцевое фрезерование нежестких заготовок; 
10) дисковое фрезерование тонких заготовок; 
11) фрезерование вертикальных плоскостей; 
12) фрезерование широких канавок; 
13) торцевое фрезерование с большим вылетом инструмента; 
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14) комбинированное торцевое фрезерование уже имеющихся пазов и т. п.  
Приведенная классификация фрезерных операций очень полезна при составлении технологических 

процессов и выборе инструмента. Она помогает определить требования, предъявляемые к инструменту, и быстрее 
находить оптимальные решения [2, c. 161]. 

При выборе инструмента для фрезерования необходимо учитывать: 
1) тип операции; 
2) обрабатываемый материал, его твердость и состояние; 
3) условия обработки; 
4) конструкцию детали; 
5) тип станка, мощность, вспомогательный инструмент; 
6) тип фрезы; 
7) главный угол в плане; 
8) диаметр, шаг; 
9) геометрию пластины и марку сплава; 
10) жесткость технологической системы; 
11) зажимное приспособление, 
12) вид охлаждения, режимы резания и объем снимаемого металла, 
13) стойкость инструмента [1, c. 214]. 
Выбор параметров режима резания напрямую влияет не только на качество поверхностного слоя детали, 

но и на производительность и стойкость инструмента при фрезеровании. Наряду с подачей на зуб, которая, как 
рекомендуется, должна быть около 70 % от длины параллельной фаски при вершине пластины, скорость резания 
влияет на шероховатость поверхности и для достижения наилучших результатов должна оставаться в 
рекомендованных пределах. 

Выбранные значения скоростей фрезерования корректируются в зависимости от применяемого станка. 
Станок, предназначенный для выполнения операции, в значительной мере влияет на выбор инструмента. Однако 
можно выбрать такой инструмент, который компенсирует недостатки станка. 

Характеристики станка, которые необходимо проанализировать при выборе инструмента: 
1) число оборотов шпинделя, величины подач, крепление инструмента, мощность; 
2) состояние шпинделя станка, подшипниковых опор, направляющих; 
3) точность перемещения по осям; 
4) возможные ограничения [2, c. 179]. 
Оптимизация технологических условий обработки деталей включает решение различных технологических, 

экономических, конструкторских и организационных задач. В качестве критериев оптимизации обычно принимают: 

 критерий минимальной технологической себестоимости выполнения операции; 

 критерий максимальной производительности, обеспечивающий наименьшие затраты времени на 
обработку; 

 критерий точности обработки и параметров качества поверхностного слоя, при котором обеспечивается 
наибольшая размерная стойкость инструмента и минимальный его износ. 

Режимы резания, обеспечивающие минимальную себестоимость, и режимы, соответствующие 
максимальной производительности, различаются в основном скоростью резания и стойкостью инструмента. 
Скорость резания по критерию максимальной производительности νм.п больше, а стойкость инструмента меньше, 
что обеспечивает большую производительность, но и более высокие затраты на инструмент. 

Скорость резания νэ, обеспечивающая минимальную себестоимость обработки, выше скорости резания, 
обеспечивающей минимальный износ инструмента, или оптимальной скорости νо по критерию точности обработки и 
параметров качества поверхностного слоя. В общем случае справедливо неравенство νо < νэ < νм.п. 

Однако для условий гибких автоматизированных производств иногда важнее получить меньший износ 
инструмента и погрешность обработки при незначительном увеличении себестоимости обработки на данной 
операции. Это позволит обойтись без введения дополнительных операций и уменьшить общую себестоимость 
изготовления детали.  

Критерий минимальной технологической себестоимости. Технологическая себестоимость выполнения 

операции, зависящая от режима резания: 

                    
  

  
    

  

  
, 

где Бс – полная себестоимость одной минуты работы станка и станочника без затрат на режущий 
инструмент; tм – машинное время обработки; tсм – время смены затупившегося инструмента; Ги – затраты, 
обусловленные эксплуатацией режущего инструмента за период его стойкости между переточками. 

Экономический период стойкости инструмента, соответствующий минимальной себестоимости обработки: 

    
   

 
(    

  
 
) 

где З – стоимость минуты работы станка (З = араб + аст, где араб – заработная плата рабочего за одну минуту 
с начислениями; аст – затраты, связанные с эксплуатацией станка в течение одной минуты его работы); т – 
показатель степени, характеризующий влияние стойкости инструмента на скорость резания. 

Критерий максимальной производительности. Для обеспечения максимальной производительности 

обработку необходимо вести на скорости резания νм.п, которой соответствует период стойкости инструмента Тм.п: 

    
   

 
    

При работе на νм.п повышается производительность, но снижается стойкость инструмента, увеличивается 
погрешность обработки, ухудшается качество поверхностного слоя, повышается себестоимость обработки. Поэтому 
νм.п целесообразно использовать на промежуточных операциях, где нет жестких требований к качеству 
поверхностного слоя и точности обработки. 
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Целесообразно проводить обработку деталей на экономичных скоростях резания νэ, обеспечивающих 
минимальную себестоимость обработки, однако при этом несколько снижается производительность и уменьшается 
размерная стойкость инструмента [1, c. 57-59]. 

Не стоит забывать о том, что процессы проектирования, технологической подготовки производства, 
анализа и изготовления изделий в машиностроении не обходятся без применения систем автоматизированного 
проектирования. Поэтому задача выбора инструмента и назначения режимов резания должна решаться в рамках 
взаимодействия с интегрированными САПР, иначе она будет являться слабым звеном, тормозящим процесс 
технологической подготовки производства. 

Для решения этой задачи необходимо разработать автоматизированную систему, интегрированную с 
CAD/CAM системами, и для конкретной детали предлагающую технологу наилучший фрезерный инструмент 
различных производителей, а также наиболее эффективную стратегию обработки и высокопроизводительные 
режимы резания, в соответствии с критериями, которые задаются пользователем.  

Выбор инструмента, для обработки поверхности, предполагается проводить в следующем порядке:  
• Выбор системой подходящих типов фрез. 
• Определение возможных стратегий и методов обработки. 
• Выбор инструментов, подходящих для каждой альтернативы обработки (совокупности типа инструмента 

и стратегии обработки), в соответствии с ограничениями. 
• Расчет режимов резания для каждой альтернативы. 
• Выбор наилучших альтернатив с точки зрения экономической эффективности обработки (включающей 

стоимость инструмента и затрат на механообработку, на единицу продукции с учетом серийности производства). 
Эти действия система должна производить автоматически. От пользователя требуется только 

предоставить исходные данные для выбора инструмента от CAD-системы. Он может сделать это как вручную, так и 
с помощью модуля, разработанного для CAD-системы через API. Информация о рекомендуемых программой 
инструментах и режимах резания передается непосредственно в CAM-систему, а также может быть представлена 
для просмотра в удобном для пользователя виде. 

Создаваемая автоматизированная система позволит сократить трудозатраты технолога-программиста при 
выборе фрезерного инструмента, стратегии обработки и назначении режимов резания, а также сократить затраты 
на механообработку, благодаря расчету наиболее производительных режимов резания, выбору более 
производительного инструмента, либо более дешевого, но не уступающего по характеристикам. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АВТОМАТИЗИРОВАНОГО ТЕЗАУРУСА В  
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  

 
Тезаурус – термин, широко используемый в информатике как составная часть информационно-поисковых 

систем. 
Информационно-поисковый тезаурус – это составленный по определенным правилам словарь терминов и 

словосочетаний, для определенной предметной области, создаваемый для улучшения качества информационного 
поиска в данной предметной области.  

В сфере применения информационно-поисковых тезаурусов различают два основных направления это 
индексирование документов с использованием определенных правил использующие смысловое значение текста и 
использование иерархических, ассоциативных и синонимичных связей при обработке поисковых запросов 
пользователя. Кроме этого, семантические связи между дескрипторами могут быть использованы для 
классификации и рубрикации документов, составлении списка связанных с запросом слов и некоторых других 
задачах информационного поиска. На следующем рисунке изображен пример использования тезауруса в 
информационно-поисковой системе: 

 
Рисунок 1. Пример использования тезауруса в информационно-поисковой системе. 

 
Тезаурус состоит из концептов, которые обычно содержат один или несколько дескрипторов связанных 

отношением синонимии. Дескрипторы представляют собой слова и словосочетания, отражающие основные понятия 
предметной области. При этом, концепты могут быть связаны ассоциативными, иерархическими и некоторыми 
другими типами отношений.  
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Рассмотрим процесс автоматизации выделения терминов предметной области из текста при наличии 
тезауруса. 

Допустим нам дается общий тезаурус предметной области. Тогда все термины, определяющие понятия 
этого тезауруса, изображаны ввиде множества Хo, Y — множество терминов, находящиеся в тексте Z. Перед нами 

поставлена задача нахождения 
F= Хo ∩Y 

При этом допускаем, что исходный тезаурус полон, т.е. множество его терминов должно включать все 
терминологические словосочетания, используемые в тексте. Для практического выполнения данного метода 
достаточно наличие большинства терминов в тезаурусе. Точное значение параметра коэффициента присутствия 
терминов текста в тезаурусе по отношению к общему количеству терминов в тексте не удастся определить, так как 
на сегодняшний день отнесение или не отнесение термина к предметной области является экспертным решением.  

Проблемы выделения терминологии в текстах на естественном языке как одно из ограничений, 
накладываемых на возможность использования метода. 

Наибольшая сложность на этапе выделения терминологии предметной области из текста не в определении 
пересечения множеств, а в определении самих множеств Хo и Y.  

И если все термины тезауруса, являясь терминологической составляющей тезауруса, изначально при 
построении тезауруса должны быть выделены в отдельную базу данных, то выделение множества терминов в 
самом тексте Z представляется более проблематичным в силу ряда особенностей естественно-языкового описания 

предметной области. Естественно-языковому описанию любой предметной области характерны некоторые 
конструкции, которые используются для свертки текста, такие как однородные члены, анафористические и 
эллиптические свертки. Дополнительную проблему создает омонимия. Часть проблем, связанных с однородными 
членами, анафористическими и эллиптическими свертками могут достаточно эффективно быть решены путем 
ввода в исходный тезаурус широкой базы синонимов, проблемы с разрешением вопросов омонимии могут быть 
эффективно решены только с помощью статистического анализа текста ближайшего окружения термина, 
подозрительного на омонимию. К тому или другому синонимическому узлу тезаурусного графа термин может быть 
отнесен исходя из наибольшего количества терминов, найденных в этом окружении, совпадающих с ближайшими 
терминами подозрительного на омонимию из тезауруса. В качестве ближайших терминов тезауруса, то есть 
близости, радиуса 1, выбираются термины, связанные с подозрительным любыми типами связей. Если этого 
недостаточно, можно расширять как отрезок текста, подвергаемый анализу, на котором встречается термин, 
подозрительный на омонимию, так и радиус окружения термина из тезауруса.  

 
Рисунок 2. Тезаурусный радиус для термина. 

Рисунок 2 иллюстрирует правила выделения в общем тезаурусе терминов для проведения анализа, целью 
которого является снятие омонимии. Метод успешно применялся в системах машинного перевода с той разницей, 
что для всех возможных значений омонимов составлялся отдельный список возможных слов окружения. И 
эффективность метода доходила до 98%. В случае использования семантического тезауруса такая база для любого 
термина может генерироваться на основании самого тезауруса описанным выше методом. Однако, 
статистическими методами полностью преодолеть трудности выделения терминологии, связанные с естественно-
языковыми свертками и омонимией не удается. В этой особенности проявляется одно из ограничений 
использования предлагаемых методик по автоматизации проектирования гипертекста на основе текста с 
использованием семантического тезауруса. Для решения таких проблем обычно пользуются методами контент-
анализа , что эффективно, но дорого и долго.  

Для построения частного тезауруса, введем понятие матрицы WSo. То строки и столбцы этой матрицы 
соответствуют понятиям si и sj, а элементами матрицы является наличие или отсутствие связи Rk между ними. WSo 
строится для каждого из видов отношений из R. 

 
Wkij=1 — существует связь типа k между понятиями si и sj. 

 
Wkij=0 — не существует связь типа k между понятиями si и sj. 

 
Матрицы обратных отношений, WP-E =ŴE-P , 

  
k —количество семантических отношений, т.е. элементов пространства R. 

Объединение осуществляется путем операции логического или над элементами матриц отношений. 
Принцип формирования матриц отношений частного тезауруса: 
Порядок матрицы WSo определяется размерностью массива S. 

si o= sj ч, если  , 
 
если si o= sj ч и s1 o= sk ч , то ri lo=rj kч, 

         k 

WSo=U WSi 

         i 

Xi o U X j ч 
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Так определяются элементы матрицы отношений по видам для частного тезауруса. То есть берется 
значение, равное значению пересечения строки и столбца исходной матрицы. 

Построенный таким образом частный тезаурус является подмножеством общего. Он содержит 
терминологию текста и тезаурусные связи между терминами текста. Частный тезаурус, имеющий структуру графа, 
ляжет в основу графа связей проектируемой гипертекстовой системы.  

Если присутствующем в общем тезаурусе заданного текста существует хотя бы один термин, то для этого 
текста можно составить частный тезаурус. Но не каждому частному тезаурусу дается возможность 
автоматизированно установить гипертекстовую систему так, что при этом еще был бы учтен принцип 
общезначимости, т.к. похожие связи поддерживают свойство связанности графа гипертекстовой системы, а 
смысловой поиск значения по ним затруднен. В связи с этим необходимо рассмотреть ограничения на 
использование метода в зависимости от свойств частного тезауруса. 

Существуют различные математические методы проверки графа на связанность, такие как поиск в глубину 
на графах, или умножение матрицы связанности самой на себя и анализ полученного результата, однако, эти 
методы более сложны для программной реализации. 

Есть возможность использования методики автоматизированной коррекции частного тезауруса  
Методика коррекции частного тезауруса сводится к следующим основам:  
1. Отсечение несвязанных подграфов, предполагающая выбор из всех связанных графов частного 

тезауруса единственный, количество узлов графа которого наибольшее. 
2. Связывание фреймов в сеть путем добавления в существующий граф путей из общего тезауруса, 

обеспечивающих связанность системы, предлагающая для каждого из выделенных подграфов отыскать в 
иерархическом графе вершины, для которых нет входящих иерархических связей, а затем реконструировать 
недостающие пути в иерархической матрице до состояния связанного графа. При реконструкции связывающих 
путей в частный тезаурус добавляются дополнительные вершины из общего тезауруса, а также связи между этими 
вершинами и терминами. Реконструкция осуществляется от «висячих» вершин строго снизу вверх до тех пор, пока 
вышестоящая вершина не будет последней в иерархии общего тезауруса или будет принадлежать частному 
тезаурусу и не будет висячей. Затем удаляются все вершины и дуги полученного связанного графа, начиная с 
единственной висячей вершины в направлении прямых иерархических связей до тех пор, пока не встретится 
вершина, для которой имеется более одного нижестоящего термина в иерархическом отношении. Эту вершину и 
следует оставить первой в иерархии для полученного скорректированного частного тезауруса. Рисунок 3 
иллюстрирует принципы использования обеих методик. 

Очевидно, что при применении обеих этих методик возможно получение связанного тезаурусного графа, 
охватывающего все термины предметной области, присутствующие в исходном тексте, и в обладающего некоторой 
терминологической избыточностью. 

Поэтому, построить по такому частному тезаурусу гипертекстовую систему, соблюдающую принцип 
общезначимости возможно при условии связанности общего тезаурусного графа. Поскольку в вырожденном случае 
систему можно построить по всему общему тезаурусному графу целиком. При этом для некоторых фреймов 
системы не будет информационных статей. По-видимому, в этой ситуации следует ставить вопрос не о 
возможности автоматизированного формирования гипертекстовой системы, а о целесообразности формирования 
ее таким методом.  

Например, возможно, в ситуации, когда количество терминов связывающих путей превосходит количество 
терминов частного тезауруса, очевидна нецелесообразность формирования системы данным методом. Такая 
ситуация, например, возможна, если в качестве исходного текста системе на анализ поданы два или более 
семантически несвязанных отрывка или связанных только по ассоциации. Здесь имеет смысл говорить о 
семантической близости связываемых подграфов, критерием которой может являться длина минимального пути в 
общем графе, связывающего корневые вершины подграфов.  

В качестве наиболее оптимального решения целесообразности или нецелесообразности собирания 
«висячих» вершин видится ограничение длины связывающего пути одним или двумя узлами. Если связующий путь 
длиннее, то принимается решение о нецелесообразности построения гипертекстовой системы данным методом. 

Можно также сочетать методы усечения и реконструкции по общему тезаурусу для получения связанного 
графа иерархического тезауруса. Усечение следует применять для тех связанных подграфов графа частного 
тезауруса, связывающие пути которых превосходят максимально допустимую длину. Если количество отсекаемой 
терминологии значимо меньше ее общего количества, то по такому частному тезаурусу целесообразно строить 
гипертекстовую систему указанным методом. 

 

 
А. Приведение графа частного тезауруса к связанному виду методом усечения. 

 
Б. Приведение графа частного тезауруса к связанному виду методом реконструкции по общему 

тезаурусу. Заштрихованные узлы графа восстанавливаются по общему тезаурусу. 

 
Рисунок 3. Методы коррекции частного тезауруса. 
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Значения величин, максимально допустимой длины пути, связывающего семантически далекие подграфы 
частного тезауруса, и коэффициент отношения количества отрезаемых узлов частного тезауруса к их общему 

количеству , являются критериями целесообразности построения по текстовому материалу 
гипертекстовой системы тезаурусным методом. Значения этих коэффициентов могут быть выявлены только в 
результате накопления опыта практического использования данного метода путем статистического анализа этих 
величин либо с помощью некоторых экспертных оценок. Экспертные оценки данных величин  

 . 
Таким образом, свойства связанности графа частного тезауруса, полученного на основании исходного 

текста, позволяют сделать выводы о пригодности источника текста для автоматизации построения гипертекстовой 
системы тезаурусным методом. 

Аннотация 
Обширное развитие современных обучающих методов научного течения подводит к изучению 

инновационных процессов и созданию новых автоматизированных информационно-поисковых систем. Внедрение 
новых компьютерных технологий позволяет применять обычные информационно-поисковые системы предметной 
области в учебно-информационной деятельности, которую можно описать иерархическим словарем – тезаурусом. В 
данной статье представлен один из инновационных учебно-методических направлений в сфере образования 
процесс автоматизированной реконструкции частного тезауруса. 

Түсiнiктеме 

Ғылыми ағымның қазiргi оқыту әдiстерiнiң дамыуы инновациялық процесстер зерттеуiне және жаңа 
автоматты ақпараттық-iздеу жүйелер жасауына тұжырымдайды. Жаңа компъютер технологияларының енгiзуi 
тезаурус деген иерархиялық сөздiкпен сипаттауға болатын оқу-ақпараттық қызметтегi пәндiк аумақты жай 
ақпараттық-iздеу жүйесiн қолдануға мүмкiндiк бередi. Бiлiм саласындағы жеке тезаурустың автоматты қалпына 
келтiру процессi инновациялық оқу-әдiстемелiк бағыттардың бiрі болып осы бапта ұсынған. 

Annotation 

Vast development of modern teaching methods of scientific currents leads to the study of innovative processes and 
creation of new informational searching system. Introduction of modern computer technologies allows to apply ordinary 
informations storage and retrieval system of subject domain in educational-informative activity that can be described by a 
hierarchical dictionary - thesaurus. In this article one of innovative of the educational and methodical directions is presented 
in the field of education process of the automated reconstruction of private thesaurus. 
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ҚОЛДАНБАЛЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІ ТИІМДІ ШЕШУ  

 
Қазіргі кезде математикалық есептеулерді жеңілдетеді көптеген жүйелер бар. Қолданбалы математикалық 

есептеулерді тиімді шешу үшін арнайы математикалық жүйелерді және жалпы қолданбалы мақсатқа арналған 
пакеттерді қолдануға болады.  

Математикалық жүйелер уақытты ұзақ есептеулерге емес, есепті шешудегі негізгі проблемеларға күш 
жұмсайды. Сонымен бірге, есептеулерді құжаттауды, есеп берулерді құру мен безендіруді және мақалалар жасауды 
айтарлықтай жеңілдетеді. Нәтижені сапалы графикалық түрде ұсыну мүмкіндігі туады. Мақалада қолданбалы 
математикалық есептеулерді тиімді шешу жолдары қарастырылған. 

 Математикалық есептеулерді жүргізетін жүйелер үнемі дамып, кеңейтілген мүмкіндіктері және жақсартылған 
интерфейсі бар жаңа версиялары шығарылып жатыр. Ыңғайлы интерфейс жүйемен жұмыс жасауды айтарлықтай 
жеңілдетеді, бірақ бұл дегеніміз оларды игеруді қажет емес деп түсінбеуіміз керек. 

Mathcad–ғылыми-техникалық есептеулерді шешуге арналған интегралданған математикалық жүйе. Mathcad 
есептеулерді сандық және аналитикалық әдіспен шешуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ыңғайлы интерфейс пен 
сапалы графикаға ие. 

MathCad – ерекше программа. Ол PSE деп аталатын қосымшалар класына жатады (problem solution 
environment – есеп шығаруға арналған программалық орта). Оның жұмысы тұтынушының іс-әрекетімен біржақты 
анықталмайды (мысалы, мәтіндік редакторлар сияқты), ол зерттеушінің көзіне көрінбейтін кірістірілген 
алгоритмдердің нәтижесі болып табылады. MathCad редакторында аса қарапайым өрнек енгізіп және қандайда бір 
жауап алғаннан кейін, көпшілік қауым осы жауапты алу үшін бірқатар факторларға тәуелді, нәтижесі алдын ала 
белгісіз күрделі жұмыс атқарылғанына көңіл аудармайды да. 

MathCad – графиктерді жазықтық пен кеңістікте, декарттық және полярлық координаттарда, әр түрлі 
түстермен сызықтың типтерін қолдануға, координаттық тор беруге, осьтің сызықтық және логарифмдік масштабын, 
бөлек нүктелерді белгілеуге және жазулар жазуға айтылған осы мүмкіндіктердің барлығын қолдануға мүмкіндік 
береді.  
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График объект болып табылады және онымен мына әрекеттерді орындауға болады: өлшемін өзгерту, 
көшіру, буферге орналастыру, өшіру. Сонымен қоса кеңістіктегі графиктерді айнылдыруға, оны жақындатуға, 
анимациялауға болады.  

 Графиктерді құру үшін шаблондар қолданылады және олардың тізімін экранға Insert - Graph командасы 

арқылы шығаруға болады.  
1. Х-Y Plot [@] – декарттық координата жүйесіндегі график. 
2. Polar Plot [Ctrl+7] – полярлық координата жүйесіндегі график. 
3. Surface Plot [Ctrl+2] – кеңістіктегі график 
4. Contour Plot [Ctrl+5] – контурлы график. 
5. 3D Scatter Plot – нүктелі график. 
6. 3D Bar Chart – 3 өлшемді гистограмма. 
7. Vector Field Plot – векторлы аймақ. 

Графикті қарапайым және жеңілдетілген түрде құруға болады. Жеңілдетілген түрде құру 8 версиядан бастап 
пайда болды. MathCad 2000 версиясынан бастап 3 өлшемді графиктерді құру әлдеқайда жеңіл бола бастады.  

Кеңістіктегі графиктерді құру. 
Қарапайым жолмен әртүрлі типті графиктерді құруда төменде көрсетілген сценарийлерді қолданып орындау 

керек.  

 Таңдалған интервалға аргументтердің мәнін беру. Бұл мақсатқа жету үшін дискретті айнымалыны 
анықтау керек.  

 Графикті құру үшін қажетті функцияны жазу. 

 Курсорды болашақ құрылатын графиктің сол жақ бұрышына қою. 

 График шаблонын беру. 

 Шаблондардың енгізу өрісін толтыру. Әртүрлі типті графиктердің енгізу өрісінің саны әртүрлі.  

 Enter немесе Ғ9 пернесін басу немесе тышқанды графикадан тысқары жерге шерту.  
График фрагментін үлкейтілген масштабта көру үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 

 Графиктерді белгілеп алу. 

 Контексті менюден немесе Format-Graph менюінен Zoom командасын таңдау керек. 

 Графиктің қажет фрагментін ерекшелеу. 

 Zoom батырмасын басу.  
 2 өлшемді графиктер үшін трассировка операциясы қарастырылған. Трассировка түсінігіне графикте 

көрсетілген қисықтың нүктелер координатасын анықтау кіреді. Трассировканы жасау үшін : 

 Графикті белгілеу. 

 Контексті менюден немесе Format-Graph менюінен Trace командасын таңдау керек. Екі өлшемді 
графиктерді трассировкалау Trace терезесі ашылады және графика облысында екі пунктирлі сызықтың қиылысуы 
пайда болады.  

 Қиылысқан сызықты тышқанның көмегімен қажетті график нүктесіне келтіру. Трассировкалау 
терезесінде таңдалған нүктенің координатасы шығады. Берілген қадам бойынша абцсиссалардың өзгеруі дискретті 
түрде анықталады. 

 Қажет болған жағдайда Copy X және Copy Y батырмаларының көмегімен координата нүктелерін көшіріп 
алуға болады.  

Бұл пакетте график облысына жазу орнату амалыда қарастырылған болу үшін алдын ала мәтін блогын 
графикадан тыс орынға дайындап алып, сосын тышқанның көмегімен қажетті орынға орналастырып алу керек. 
Жазылған жазу берілген суреттің үстіне орналастырылуы үшін жанама менюден Bring to Front командасын таңдап 
алу керек. Send to Back командасы мәтінді артқы планға жібереді.  

График шаблонын беру үшін Insert-Graph X – Y Plot командасы немесе қажетті графика типін жиынтық 
панелінде таңдап алуға болады. Бірақ та қарапайым графиктің шаблонын жазықтықта @ батырмасын басу арқылы 
шығаруға да болады. 

Бұл команданы орындамас бұрын құрылатын функцияны және оның аргументінің (х аргументі) берілген 
интервалда өзгерісін анықтау керек. Қарапайым функцияларды болашақта қолданбайтын болсақ онда оны график 
шаблонында көрсетуге болады. Ары қарай құжатта тышқанды шерту арқылы гррафиктің жоғарғы орналасу бұрышын 
көрсетуіміз қажет. Осы іс-әрекеттен кейін график шаблонын шығарамыз.  

 Толтырылмаған шаблон берілгендерді енгізуге арналған өрісі бар бос тіктөртбұрыштан тұрады. Графикті 
құру үшін аргументтің атын немесе функциялар атын енгізу өрісінің ортасына орналастыру (у абцисса осіне) керек 
және Enter немесе Ғ9 пернелерін басу жеткілікті.  

Шеткі енгізілген өрістер ординаталар мен абцсиссалардың шекті мәндерін енгізу үшін қолданылады. Яғни 
олар осьтер бойынша масштабын береді. Егер олар толтырылмаған түрде болса, онда автоматты түрде жазылған 
мәндері ыңғайсыз болуы мүмкін. Енгізуге қажетті өріс тышқанның көмегімен немесе Tab пернесі арқылы 
таңдалынады.  

Екі өлшемді графикті f(x) функциясы үшін жеңілдетілген түрде тұрғызу үшін оның шаблонын шығарып, 
вертикаль ось бойынша - функцияны көрсетіп, ал горизанталь ось бойынша - тәуелсіз айнымалыны көрсетеміз. Осы 
арқылы кез-келген бір суретте бірнеше графикті тұрғызу үшін у осіне үтір арқылы бірнеше функцияларды енгізу 
қажет. Графиктер әр түрлі типті және түсті сызықтармен көрсетіледі.  

Сонымен қатар бірінші функцияны жазып алып, одан кейін (курсорды функциялар облысында қалдырып) 
гррафиктердің шаблонын шығаруға болады; функция у вертикаль осінде жазылып қалады және у горизанталь осіне 
қатысты тәуелсіз айнымалыны көрсету жеткілікті.  

1-сурет Декарттық координата жүйесіндегі график.  
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Қарапайым әдіс бойынша графикті құру тәуелсіз айнымалының -10 нан +10 – ға дейінгі мәндер аралығында 

тұрғызылады. Бұл диапазонды форматтауға және графиктің басқа да параметрлерін өзгертуге болады. Құрылған 
графиктің параметрлерін беру үшін оны белгілеп диологтық терезеден 3 әдістің біреуін таңдайды:  

 Белгіленген графикті 2 рет шерту арқылы  

 Format-Graph - X -Y Plot командасы арқылы  

 Жанама менюден Format командасы арқылы  
 Форматтау терезесінің 4 түрі бар: ось параметрлерін беру (Х – У Axes), сызық және маркерді таңдау 

(Traces), жазулар жазу (Labels), үнсіз келісім бойынша берілетін параметр (Defаult). Қажет қосымшалардың біреуін 
таңдап, өзгертулер енгізіп Apply (Қолдану) батырмасын бассақ график қайтадан тұрғызылады. Apply кнопкасы 
форматтау терезесінде ашылған графикті өзгерте алады.  

Defаult қосымшасында екі ауысытырып қосқыш бар. Use for Defаult – бұл баптау кезіндегі жасалған іс - 
әрекеттің бәрін есте сақтап және оны алдағы уақытта үнсіз келісім бойынша қолданады. Change to Defult батырмасы 
– қолданылған өзгертулердің бәрін жойып және үнсіз келісім бойынша берілген параметрге мән беріп қайта қалпына 
келтіреді. 

Полярлы координата жүйесінде әрбір график   бұрышымен және ұзындығы R( ) радиус-векторымен 

беріледі. Әдетте функция графигі   бұрышының белгілі бір шектерде өзгертілуімен тұрғызылады, ол өзгеріс 

көбінесе 0 мен 2  аралығында болады. Полярлы графиктің шаблоны енгізу өрістері орналасқан дөңгелек формалы 

болады.  

 Мұндай графиктерді тұрғызар алдында   дискретті айнымалысының берілген шектердегі өзгерісін беру 

қажет. Шаблонды шақырғаннан кейін,   айнымалысын шаблонның төменгі шетіне, R( ) функциясын сол жақ өріске, 

ал Rmin және Rmax радиус векторының өзгеру ұзындығын оң жақ өріске енгізу қажет. 
Графикті жылдам тұрғызғыңыз келсе, шаблонды шақырып оны толтырсаңыз жеткілікті. Бұл жерде 

аргументті міндетті түрде х символымен белгілеу қажет.  
2-сурет Полярлы координаталар жүйесіндегі график.  
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Түйіндеме 

Математикалық жүйелер ұзақ есептеулерге емес,есепті шешудегі негізгі проблемаларға күш жұмсамайды. 
сонымен бірге есептеулерді құжаттауды, есеп берулерді құру, безендіруді және мақала жасауды айтарлықтай 
жеңілдетеді. Нәтижені сапалы графикалық түрде ұсыну мүмкіндігі туады. Мақалада қолданбалы математикалық 
есептеулерді тиімді шешу жолдары қарастырылады.  

Резюме 
Математические системы надолго считать, счет основным проблемам на решать не направляют усилие. 

тем вместе считать отчитываться документировать, создавать, украшать и особо облегчает то, что делает статью. 
Возможность предложения результата в качественном графическом виде рождается. В статье считать прикладной 
математически рассматривает строки выгодного решения. 

Summary 
Mathematical systems permanently assume the expense of the main issues addressed in the effort does not go 

forward. Considered together in order to report to document, create, decorate and very easy is what makes the story. The 
possibility of offering a quality outcome in graphical form is born. The paper considered mathematically applied the same 
line-effective solution. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАБОТЫ С РЕЕСТРОМ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 

Многодетная семья – это семья, в которой супруги (мужчина и женщина) находятся в зарегистрированном 
браке, вместе проживают и воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. В состав многодетной семьи 
включаются также дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-
технических и высших учебных заведениях, до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 
23 лет. 

Во исполнение ряда указов Президента Украины и постановлений Кабинета Министров Украины 
Управлением по делам семьи и молодежи областной государственной администрации был издан приказ «О едином 
учете многодетных семей в области», утверждены формы карточек учета и реестр многодетных семей в городах и 
районах области [1]. Вся работа ведется сотрудниками Отделов по делам семьи, молодёжи и спорта городских 
советов на компьютере при помощи офисных приложений, а также специальной разработки iTs-Office [2]. Очевидно, 
что дальнейшая автоматизация процесса работы с реестром многодетных семей позволит обеспечить не только 
более качественное оформление отчетной документации, но и снижение затрат времени на принятие решения о 
включении той или иной семьи в реестр, а также минимизацию допущения ошибок из-за влияния человеческого 
фактора. 

Карточка учета многодетной семьи включает семь разделов: ведомости о родителях; ведомости о детях; 
ведомости о жилье; отметка о пребывании на учете для получения жилья; перечень льгот, которыми пользуется 
семья; список социальной помощи, которыми пользуется семья; основные проблемы и потребности семьи. Форма 
реестра многодетных семей в области представляет собой: ведомости о количестве детей в многодетных семьях; 
ведомости о состоянии многодетных семей; ведомости о предоставлении помощи многодетным семьям. Изменения 
относительно количества многодетных семей происходят практически каждый день. Для того чтобы быстро и четко 
учитывать эти изменения, необходимо специальное программное обеспечение для учета многодетных семей. Это 
позволит оперативно и быстро находить необходимую информацию; правильно, без ошибок формировать отчетную 
документацию; иметь единый сводный учет по многодетным семьям, знать число многодетных семей на каждый 
день; быстро проводить расчет по заданным критериям. 

Была поставлена задача раз разработки такого программного обеспечения. Проектирование системы 
выполнялось на языке UML [3]. Функциональные возможности системы представлены на рис. 1, структура классов 
системы показана на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Рисунок 2 – Диаграмма классов 

 
Структура файлов системы в виде диаграммы компонентов представлена на рис. 3. 
Созданная информационная модель системы была реализована в среде Borland Delphi7 Интерфейс 

приложения построен по стандартному шаблону – одна форма с компонентой PageControl, содержащей три вкладки 
– «Информация о многодетных семьях» (рис. 4), «Вспомогательные таблицы» (рис. 5) и «Ввод данных» (рис. 6). 

  
Рисунок 3 – Диаграмма компонентов 
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Рисунок 4 – Вкладка «Информация о многодетных семьях» 

 
 

Рисунок 5 – Вкладка «Вспомогательные таблицы» 
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Рисунок 6 – Вкладка «Ввод данных» 

Нажатие кнопки «Сводные ведомости» запускает процедуру проведения расчетов и формирования 
сводных ведомостей. Сформированные ведомости выводятся в таблицу процессора Excel (необходимо, чтобы 
данный пакет был установлен в системе). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Предприятие района электрических сетей является одним из структурных подразделений энергетической 
компании «Облэнерго». В свою очередь, подразделением РЭС является группа по работе с дебиторами, к 
функциям которой относится организация работы по своевременным и полным расчетам потребителей за 
электроэнергию, анализ перечня потребителей-должников по результатам каждого месяца, оформление 
дополнительных соглашений о реструктуризации и порядке погашения задолженности с потребителями-
должниками и т.п. [1] Для обеспечения отдела используется различное программное обеспечение, в том числе 
специальная разработка – ПО «СПРУТ», которое позволяет автоматизировать ряд процессов, связанных с 
хранением и обработкой массивов информации – обработка информации обо всех потребителях электроэнергии, 
состоянии их платежей, определения баланса электроэнергии и локализации потерь с целью выявления возможных 
хищений и т.п. В то же время актуальным остается вопрос автоматизации процесса принятия некоторых решений. 

Однако в системе отсутствует функция определения статуса должника и, соответственно, формулирования 
рекомендации для осуществления каких-либо действий по этому должнику. Оператор должен сам 
проанализировать сумму и структуру долга, после чего принять решение о предпринимаемых действиях. Очевидно, 
что создание и внедрение интеллектуальной системы для принятия такого решения улучшит работу организации, 
повысит качество принимаемых решений и позволит освободить сотрудников для другой, более важной и полезной 
работы. 

Постановку задачи можно сформулировать так. Имеется список задолжников по оплате за потребленную 
электроэнергию. Оператор ОРЭС после анализа информации должен принять решение о дальнейших действиях: 

0 – не предпринимать никаких действий; 1 – просто уведомить задолжавшее предприятие; 2 – оформить и 
подать иск в суд; 3 – отключить предприятие от электропитания; 4 – списать долг как безнадежный; 5 – отключить 
предприятие от электропитания и подать на него иск в суд. 

Задача состоит в том, чтобы созданная система после анализа имеющихся данных принимала решение по 
новому должнику, то есть определяла его класс как номер рекомендуемого действия. 

Одним из наиболее популярных методов решения задачи классификации является метод ближайшего 
соседа, который основывается на хранении данных в памяти для сравнения с новыми элементами. Проектирование 
системы выполнялось на языке UML [2]. Функциональные возможности системы представлены на рис. 1, структура 
классов системы показана на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Работа метода ближайших соседей описана в виде диаграммы деятельности на рис. 3. 
Созданная информационная модель системы была реализована в среде Borland Delphi7 (рис. 4). Нажатие 

кнопки «Провести анализ» запускает алгоритм классификации методом ближайшего соседа (по умолчанию k = 1). 
Предварительно необходимо ввести данные в поле ввода многострочного текста. Это можно сделать, скопировав 
строку в Excel и вставив её в поле Memo. 

 Пример показывает, как система определяет рекомендацию отсутствия любых действий. В качестве 
примера возьмем ОСББ «Дружба» (договор № 1208), которое задолжало 48,72 гривен в текущем году. Очевидно, 
что в таком случае обращение в суд не имеет смысла – проще подождать, пока предприятия само не оплатит такой 
небольшой долг (рис. 5-6). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма деятельности 
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Рисунок 4 – Загруженные данные 

 
 

Рисунок 5 – Анализ ОСББ «Дружба» 
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Рисунок 6 – Анализ ОСББ «Дружба» при k = 10 
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ЗАДАЧА АДАПТАЦИИ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Задача управления и контроля параметров объекта электроснабжения (ОЭ), представляющего собой 

совокупность рассредоточенных потребителей электроэнергии, состоит в осуществлении организационно-
технических мероприятий (управляющих воздействий), обеспечивающих регламентированные показатели 

электропотребления  суммарную мощность потребителей, суммарную потребленную электроэнергию и др. 
Управление электропотреблением осуществляется как на энергоснабжающих организациях 

(энергосистемах), так и на предприятиях, являющихся потребителями электроэнергии. 
В энергоснабжающих организациях управление осуществляется с целью поддержания оптимального плана 

генерации электроэнергии с точки зрения обеспечения минимума расхода энергоресурсов, недопущения перегрузки 
генерирующих мощностей и ухудшения качества электроэнергии, особенно в периоды прохождения максимумов 
нагрузки. 

Особенностью производства электроэнергии является равенство произведенной и израсходованной в 
единицу времени энергии (мощности). Аккумулирование электроэнергии в значительных количествах практически 
невозможно, поэтому в электрических системах в любых режимах работы удовлетворяется уравнение баланса 
активных мощностей: 

Pраб = PН + PС + PСН (1) 

где Pраб  суммарная активная мощность, отдаваемая в сеть генераторами электростанций (рабочая 

мощность системы); PН  наибольшая суммарная совместная активная нагрузка потребителей системы; PС  

суммарные потери активной мощности во всей системе, соответствующие максимальной нагрузке; PСН  активная 
нагрузка собственных нужд электростанций при максимальной нагрузке [1]. 

Выполнение уравнения (1) соответствует минимуму потерь топливных энергоресурсов, а также исключает 
аварийные ситуации, связанные с перегрузкой генерирующих мощностей. 

На предприятиях, объединениях, являющихся потребителями энергии, основными показателями 
электропотребления, определяющими характер управления, являются: 

 предельное количество активной электроэнергии, потребленной за расчетный период для данного 
предприятия; 

 предельное значение средней активной мощности предприятия за получасовой интервал времени, 
регламентированный в часы максимальной нагрузки (часы максимумов) и др. 

Эти показатели определяются для каждого предприятия  потребителя энергосистемы на основе 
уравнения (1). 

Немаловажную роль в принципах управления электропотреблением ОЭ также играет наличие 
дифференцированного тарифа на электроэнергию по часам суток и типам суток. 

Этот тариф предусматривает плату за электроэнергию, учтенную приборами учета, но при разных 
дифференцированных ставках.  



166 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»   
 

Обычно предусматриваются три ставки [2]: 
1. За электроэнергию, потребляемую в часы утреннего и вечернего максимумов энергосистем B1; 
2. За электроэнергию, потребляемую в часы полупиковой нагрузки B2; 
3. За электроэнергию, потребляемую в часы ночного провала графика нагрузки B3. 
При этом B1 > B2 > B3. В этом случае плата за электроэнергию составит (руб. кВт·ч): 

Сw = B1W1 + B2W2 + B3W3,     (2) 
где W1 – энергия, потребляемая в часы максимума нагрузки (Пик1 и Пик2); W2 – энергия, потребляемая в 

часы полупиковой зоны; W3 – энергия, потребляемая в часы ночного провала графика нагрузки энергосистемы;  

При этом общее потребление определяется как: 
W = W1 + W2 + W3.    (3) 

Средняя стоимость 1 кВт/ч при дифференцированном тарифе по зонам суток составит (руб.): 
Bw = Cw/W = (B1W1 + B2W2 + B3W3)/W.    (4) 

Из вышесказанного вытекает, что управление энергопотреблением как на предприятии, так и в 
энергосистеме должно быть направлено на соблюдение заданных значений максимума мощности нагрузки 
(например, получасового), лимитов потребления энергии за определенные периоды (сутки, месяц, квартал), а также 
минимизацию денежных затрат путем учета дифференциации тарифа [2]. 

Переход к рыночным принципам взаимоотношений между потребителями электроэнергии и 
энергосистемой повышает требования к точности прогнозирования электропотребления, как для отдельных 
предприятий, так и для энергосистемы и ответственность за решения, принятые на основе результатов 
прогнозирования. 

Цель прогноза для энергосистемы состоит в оценке ожидаемого графика изменений мощности 
потребителей (спроса) и величины потребления электроэнергии для планирования режимов работы энергосистемы 
и входящих в нее электростанций, а также планирования запасов топлива. Цель прогноза для промышленных 

предприятий  оценка графика мощности при оптимизации и оперативном управлении электропотреблением, 
прогноз заявляемого максимума и расходов электроэнергии при формировании заявок и договора с 
энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии; планирование потребности в электроэнергии и 
других энергоносителей по планам и прогнозам выпуска продукции. 

В зависимости от сроков упреждения прогнозы делятся на оперативные (on-line) и неоперативные (off-line). 
В соответствии со сложившейся терминологией в литературе по прогнозированию и управлению в энергетике, 
принята следующая классификация интервалов прогнозирования [3]: 

 оперативный прогноз  от нескольких минут до нескольких часов в пределах текущих суток; 

 краткосрочный  от одних до десяти суток (суточные графики мощности P(t) или суточные расходы 
электроэнергии W(t)); 

 долгосрочный текущий  от одного до нескольких месяцев, кварталов и до года; 

 долгосрочный годовой  от одного года до пяти лет; 

 перспективный  на пять лет и более. 
Методы прогнозирования подразделяются на статистические и вероятностные. Статистическое 

моделирование применяется для оперативного прогноза, который используется для диспетчерского управления 
режимами электропотребления предприятия. 

Вероятностное моделирование применяется для долгосрочного прогноза. Долгосрочный прогноз 
используют при заключении договора с энергоснабжающей организацией в части юридически-правовых и технико-
экономических аспектов и для планирования затрат (лимитов) на обеспечение электроснабжения внутризаводских 
потребителей . 

Структурные изменения в экономике по-разному протекают в различных регионах, что, соответственно, 
отражается на структуре и динамике электропотребления (ЭП) в энергосистеме. Поэтому в качестве 
первоочередных и чрезвычайно важных задач являются задачи адаптации прогнозных моделей, алгоритмов и 
программ, как к отдельным энергосистемам, так и к новым тенденциям во временных рядах ЭП (территориальная и 
временная адаптация). При этом не снимаются с повестки дня разработки новых адаптивных методов и прогнозных 
моделей, позволяющие учитывать многообразие параметров, влияющих на ЭП, особенно в переходный период в 
условиях структурных изменений в промышленности, нестабильности экономики и, соответственно, неполноты 
информации о тенденциях в спросе на электроэнергию по группам потребителей. Именно данные выводы 
позволяют сформулировать направления дальнейшего исследования. 
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ПОСТРОЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АКСОНОМЕТРИЙ 

В ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПАС-3D 
 

Графическая система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D хорошо согласуется со 
стандартами СНГ для выполнения чертежей, а также учебным курсом инженерной графики. Она позволяет 
выполнять в числе различных конструкторских документов качественное прямоугольное изометрическое 
изображение детали. Вместе с тем, выполняемое в нем изометрическое изображение XYZ фактически является 
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изображением только по одному направлению проецирования, а изометрии YZX и ZXY являются следствием XYZ и 
получены из нее поворотом вокруг оси перпендикулярной к плоскости изображения [1, 2].  

Нами проведено исследование возможностей построения стандартных прямоугольных аксонометрий, 
определены параметры их построения проецированием на аксонометрическую плоскость (рисунок 1) со стороны 
любой из восьми координатных трехгранных углов–октантов (рисунок 2) по направлению к началу координат. Или 
то же самое, как если бы наблюдать куб со сторон его различных восьми граней.  

Предложен способ перехода от выполненной средствами КОМПАС-3D в документе «Деталь» одной из 
ортогональных (базовых) проекций к стандартной изометрической или диметрической проекции соответственно 
указанным выше восьми направлениям взгляда. Результат исследования сформирован в виде рисунка 6. С этой 
целью выполнены предварительные расчеты, которые отражены в таблицах 1, 2 и на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 1 Рисунок 2 
 
Для стандартных прямоугольных аксонометрий известны коэффициенты искажения по осям x,y,z (таблица 

1), а также выражения для определения коэффициентов искажения линий наибольшего наклона (л.н.н.) 
координатных плоскостей к аксонометрической плоскости проекций (рисунок 1, графа 2 таблицы 2) [3]. 

 

 
 
Так, например, если величину л.н.н. координатной плоскости xy принять за 1, то величина ее 

аксонометрической проекции (коэффициент искажения) будет √      (рисунок 1), а угол  наклона координатной 

плоскости xy к аксонометрической плоскости  определится как arcos√      .  
Углы наклона координатных плоскостей к аксонометрической плоскости проекций вычисляем из 

коэффициентов искажения л.н.н. как arcos их значений (графы 5, 6 таблицы 2). 
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Например, для координатной плоскости xy в в прямоугольной диметрии получим: √     =1/3, 

arcos(1/3)=70,528779. 
Аксонометрическое изображение предмета по его заданному основному 3D виду в КОМПАС-3D возможно 

получить двумя поворотами вида. В данном примере используется вид сверху. Первый поворот вида следует 
выполнить в плоскости изображения так, чтобы его положение соответствовало бы совмещенному положению 
координатных осей вида (рисунки 1, 3). Вторым поворотом вид отклонить «от себя» на углы указанные в таблице 2. 
Так как аксонометрические оси изометрии симметричны относительно оси z угол первого поворота координатной 
плоскости xy для получения изометрии 45 или 135 градусов. 

Определение величины угла первого поворота для получения диметрии рассмотрено на рисунке 4. Для 
примера на рисунке 4, а показана плоская фигура - квадрат с координатными осями xy, на рисунке 4, б – его 

повернутое совмещенное положение для получения диметрии. В результате между изображением квадрата ABCD 

и его аксонометрическим изображением A1B1C1D1 устанавливается родственное соответствие с осью родства XY. 
То есть, сжав совмещенное изображение квадрата на определенную величину в направлении оси родства можно 
получить его аксонометрическое изображение.  

 
 

Рисунок 3 
Если высоту изображения повернутого квадрата до сжатия принять за единицу, то после сжатия в 

соответствии с коэффициентом искажения л.н.н. она будет равна 1/3 (графа 4 таблицы 2). 

Из рассмотрения треугольников AXE и A1XE следует tg1/tg = 1/(1/3). Отсюда угол предварительного 
(первого) поворота будет равен 

1=arctg(3tg)=arctg(3tg7,180755781)=20,704811. 
Данные значения углов первого поворота, а также углов второго поворота из таблицы 2, в зависимости от 

выбранного октанта по необходимости увеличивают еще на 90. В демонстрационных целях рассмотрен пример 
выполнения стандартных аксонометрий простой детали приведенной на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 
 
В данном примере для эскиза основания в КОМПАС-3D выбрана координатная плоскость ZX. 
Для построения аксонометрии выбрана полученная базовая ориентация вида «Сверху».  

Настройка параметров угла поворота: Сервис  Параметры… Система  Редактор моделей 

Управление изображением  Шаг угла поворота модели  Вставить значение угла. 
Пример последовательности построения прямоугольной изометрии «2 X-YZ» по направлению взгляда из 2-

го октанта показан на рисунке 5. Знаки осей координат во 2-ом октанте +x, –y, +z. 

Аналогично строятся изометрии и диметрии для направлений взгляда из других октанов. Полученные 
результаты отражены на рисунке 6. Для восприятия различных ориентаций модели в КОМПАС-3D отдельные грани 

модели раскрашены в различные цвета. 
Строки на рисунке 6 имеют следующие значения. Например, в первой строке 2-ой графы: 2 - октант второй, 

X-YZ – положительные и отрицательные направления осей координат, 135 - первый угол поворота 135, Alt  - 

сочетания клавиш на клавиатуре, 54.74 – второй угол поворота 54.74, (C+S) - нажатие на клавиатуре сочетаний 

клавиш (Ctrl+Shift ) . 
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Рисунок 5 
 

 
 

Рисунок 6 

 
Рисунок 6 - продолжение 

 
Полученные результаты рекомендуются для практического применения. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ІНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
На сучасному етапі розвитку освіти суспільство ставить високі вимоги до рівня навченості, тому завдання 

сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до творчої діяльності. Вивчення інформатики в початкових 
класах передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення в учнів, а також оволодіння практичними 
навичками роботи з комп'ютером. На сьогоднішній день інформатика розглядається як один з найважливіших 
компонентів загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у 
формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей 
учнів. Вивчення інформатики та інформаційних технологій у початковій школі є невід'ємною частиною сучасної 
освіти. Завданням шкільного курсу «Інформатика» є здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і 
виховний вплив на учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи 
на власні можливості, рівень компетентності та конкурентоспроможності; використано сучасні організаційні форми, 
методи й технології викладання інформатики в загальноосвітній школі 

Але в даний час склалась досить суперечлива ситуація: незважаючи на вивчення інформатики в початкових 
класах , комп’ютер в навчально-виховному процесі початкової школи, нажаль, майже не використовується, а якщо і 
використовується то безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючись, як правило, інших етапів 
навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої школи, 
нестача на ринку пропозиції програм навчального призначення, які б відповідали дидактичним вимогам.  

Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати такі навчально-методичні 
матеріали, рекомендовані МОНмолодьспорту: 

навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів; навчально-розвивальний 
комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів; програму пропедевтичного 
курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» [ 1 ] 

Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2—4 класів. Автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., 

Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних 
закладах» № 4-5, 2006 р.) Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2-4 класів. 
Вивчаючи його, учні оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, отримують уяву про його 
можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям 
алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними 
комп’ютерними програмами закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають 
логічне мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності. 

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби: 
1. Операційна система Microsoft Windows XP, стандартні програми: текстовий редактор WordPad та 

графічний редактор Paint. 
2. Електронний засіб навчального призначення "Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-

розвивальних ігрових програм". [ 2 ] 
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 

класів. Автор: Коршунова О.В. (Коршунова О.В., Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. — 

Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. — 368 с.) При створенні комплекту врахована специфіка вікової психології дітей — за 
його допомогою навчальний процес легко перетворюється на захоплюючу гру. Кожен крок уроку покликаний 
стимулювати пізнавальну діяльність та інтереси учня в доступній для їх віку формі. Комплект сприяє всебічному 
розвитку дитини й створює основу для успішного введення в середніх та старших класах основних понять 
інформатики. 

Комплект «Шукачі скарбів» складається з: 
1. навчально-методичного посібника з інформатики для 2–4 класів; 
2. зошитів-конспектів для учнів 2–4 класів; 
3. комп’ютерної навчальної програми «Скарбниця знань» , яка розповсюджується безкоштовно. 
Курс розрахований на 102 години і вивчається як спецкурс або факультативний курс по 1 годині на тиждень 

за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану. 
Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до комп'ютерів, які працюють під операційною системою 

Windows XP. 
Для викладання курсу використовується програмне забезпечення: 
— пакет програм «Скарбниця знань»; 
— текстовий редактор «Блокнот»; 
— графічний редактор «Paint». [ 3 ] 
Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» Автор: 

Антонова О.П., Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Протокол засідання Навчально-
методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) Пропедевтичний курс «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 
2-4 класи», орієнтований на вивчення в 2-4 класах загальноосвітньої школи. Вивчення курсу передбачає оволодіння 
основними навичками роботи з комп’ютером, розвиток мислення, уваги. Логічні вправи формують вміння виявляти 
закономірності, класифікувати об’єкти за ознаками, працювати з множинами. Першу половину уроку учні працюють 
без комп’ютера, знайомляться з загальними положеннями курсу інформатики, виконують вправи на розвиток уяви, 
уваги, логічного мислення, творчих здібностей тощо. [4] Дана програма не має розробленого власного програмного 
забезпечення,тому використовує пропрієтарне програмне забезпечення. 

Працюючи із вище вказаними програмами школа стикається з такими проблемами:  
1. Вартість ліцензії на користування програмним забезпеченням «Сходинки до інформатики Плюс: 

комплекс навчально-розвивальних програм» складає 500 грн на 1 вчительське та 10 учнівських робочих місць на 3 
навчальні роки.  

2. Не всі школи можуть придбати ліцензію на операційну систему Windows. Тому використання 
безкоштовного комплексу «Скарбниця знань» теж ускладнене. 
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Для вирішення даних проблем все більшої популярності набирає вільне програмне забезпечення, котре 
можна безперешкодно використовувати, вивчати та змінювати і котре може копіюватись та поширюватись у зміненій 
чи незміненій формі без будь-яких обмежень, з тим щоб наступний користувач також мав всі перелічені права. Вільні 
програми дозволяють користувачам співпрацювати один з одним й розвиватися. [5] 

Це також стосується й шкіл. По-перше, вільне програмне забезпечення дозволяє зберігати шкільні гроші. 
Навіть у найбільш багатих країнах школи мають певні проблеми з фінансуванням. Вільне програмне забезпечення 
дає школам, як і іншим користувачам, свободу копіювати та поширювати програмне забезпечення. Так шкільна 
система може легально робити копії для всіх комп’ютерів для всіх шкіл. Школа повинна викласти дітям шлях життя, 
що буде дуже корисним суспільству в цілому. Якщо школи вчать вільному програмному забезпеченню, то учні 
зможуть використовувати його й після випуску. Залучення учнів до використання вільного програмного забезпечення 
та участі у житті співтовариства вільного програмного забезпечення — практичний урок життя. Це більш гуманний 
зразок для наслідування у житті.  

Розглянемо варіанти використання таких програм. 
DoudouLinux – це операційна система, призначена для дітей, щоб зробити роботу на комп'ютері легкою і 

приємною. DoudouLinux пропонує десятки програм, призначених для дітей у віці від двох до 12 років і являє собою 
просту середу, подібну ігровій приставці. Діти можуть вчитися, дізнаватися і розважатися, без постійного нагляду тат 
і мам. Набір програм для навчання в DoudouLinux: Gamine - дозволяє дітям від двох років грати мишкою без ризику 
що-небудь зіпсувати, Pysycache - більш складна гра для дітей від трьох років, Childsplay -цілий набір ігрових програм 
для дітей від чотирьох років, TuxPaint -програма для малювання, Gcompris - набір навчальних програм з різних 
дисциплін та ігор, адаптований для дітей у віці від двох років і вище. Система поставляється як образ флешки або 
компакт-диска, її не треба встановлювати. DoudouLinux не зачіпає ні дані, що зберігаються на комп'ютері, ні 
встановлену операційну систему. DoudouLinux спрямований на те, щоб зробити комп'ютер доступним для всіх дітей 
на Землі без усякої дискримінації. Більш того, DoudouLinux доступний кількома мовами, щоб дитині було комфортно, 
коли він почне читати.  

Edubuntu — один із варіантів Ubuntu, дистрибутив Linux, розроблений для навчальних класів. До складу 

Edubuntu входить велика кількість навчального програмного забезпечення, яке використовується в процесі навчання 
дітей в усьому світі, наприклад KTouch - клавіатурний тренажер,що дає змогу розвивати швидкість друку; Gcompris 
включає в себе більше 80 навчальних ігор для дітей від 5 до 12 років,до нього входять ігри з клавіатурою, мишкою, 
тренажер пам'яті, уваги, логіки і т.д.; TuxMath - навчальна гра,за допомогою якої діти вивчають арифметику. 

Розробка цієї операційної системи ведеться разом із вчителями. Специфічне програмне забезпечення, що 
входить до складу дистрибутиву розраховане на вікову аудиторію 6-18 років. 

Первинною метою Edubuntu є надати педагогам з невисокими технічними знаннями і навичками роботи з 
персональним комп'ютером можливість встановити комп'ютерну лабораторію, або онлайнове навчальне 
середовище за короткий час, і забезпечувати просте адміністрування. 

Іншими головними цілями проекту є забезпечення централізованого управління конфігурацією, 
користувачами і процесами, разом із засобами для спільної роботи у класній кімнаті. А також – збір кращого 
відкритого програмного забезпечення та цифрових матеріалів для освіти.  

Використовуючи в Edubuntu середовище Wine, можна емулювати запуск Windows-додатків без 
використання самої ОС Windows, тому можна створити сприятливі умови для використання ПЗ «Скарбниця знань». 

Висновок проаналізувавши програмне забезпечення з інформатики для початкової школи, можна зробити 

висновок, що вільне програмне забезпечення є більш раціональним для використання за пропрієтарне, спираючись 
на існування трьох основних мотивів для використання вільного програмного забезпечення державними 
навчальними організаціями: 

1) усунення залежності від одного постачальника програмного забезпечення; 
2) зменшення витрат на інформатизацію; 
3) безпека роботи за комп’ютером. 
Використання вільного програмного забезпечення не виключає можливості роботи з доступним 

пропрієтарним при їх вдалому поєднанні. 
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ВИРТУАЛЬДЫ ЖЕКЕ ЖЕЛІНІҢ ҚАУІПСІЗДІК ХАТТАМАЛАРЫ 

 
Әрине ешқандай компания финансттық және басқа конфедициалды ақпаратты интернетке ашық түрде 

жібергісі келмейді. IPSec қауіпсіздік хаттамалар стандарттарына салынған VPN каналдары қуатты шифрлеу 
алгоритмдерімен қорғалады. IPSec (Internet Protocol Security – халықаралық қауымдастығы IETF – Internet Enginiring 
Task Force тобымен таңдалған стандарты) интернет – протоколыхаттамасы (IP) үшін қауіпсіздік негіздерін 
қамтамасыз етеді. IPSec хаттамасы қорғанысты желілік деңгейде қамтамасыз етеді және байланыстың екі 
жағындағы құралдарынан ғана IPSec хаттамасының қолдауын талап етеді. Олардың арасында орналасқан, қалған 
барлық құралдар тек IP пакеттердің трафигін қамтамасыз етеді. 

IPSec технологиясын пайдаланатын қолданушылардың әрекеттесу әдісін «қорғалған ассоцияция» – Security 
Association (SA) терминімен анықтайды. Қорғалған ассоцияция бір біріне жіберетін ақпаратты қорғау үшін IPSec 
құралдарымен пайдалынылатын қолданушылармен жасалған шарттар негізінде жұмыс істейді. Бұл шарт бірнеше 
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параметрлерді реттейді: жіберуші мен алушының IP – адрестері, криптографиялық алгоритм, кілттердің өлшемі, 
кілттердің қызмет ету мерзімін, аутентификацияның алгоритмі. 

Алшақтатылған қол жетімдік басқа стандарттар Microsoft дамытатын PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), 
Cisco дамытатын L2F (Layer 2 Forwading) үшін хаттамаларын қосады. Microsoft және Cisco IETF бірігіп жұмыс істейді, 
бұл екі хаттамаларды L2P2 (Layer 2 Protocol) стандартына біріктіру мақсаты: IPSec – ті қолданып туннельдік 
аутентификация, жеке меншікті қорғау және тұтастықты тексеру. 

Желіде шифрленген ақпаратты алмастыру тез әрекет етуді қамтамасыз ету кейбір мәселелерді туғызады. 
Кодтау алгоритмдері процессордың едәуір есептеуіш ресурстарын, әдеттегі IP – маршрутизация кезінде 100 есе 
артық көлемді қажет етеді. Қажетті өнімділік болу үшін серверлердің және клиенттік компьютерлердің тез әрекет 
етуін қамтамасыздантыру керек. Одан басқа, шифрлеуді тездететін ерекше сұлбаларымен арнайы шлюздар бар. 

IT – менеджер қажеттіліктерге байланысты виртуалды жеке желінің конфигурациясын таңдауы мүмкін. 
Мысалы, үйде жұмыс істейтін қызметкерге шектелген қол жетімдік беріледі, ал алшақтатылған офистің менеджеріне 
немесе компанияның директорына қол жетімдіктің кең құқықтары беріледі. Виртуалды желі арқылы жұмыс істегенде 
бір жоба минималды (56 – разрядты) шифрлеуімен шектелуі мүмкін, ал компанияның финанстық және жоспарлық 
ақпараты шифрлеудің қуатты құралдарын (168 – разрядты) талап етеді. 

Желінің өнімділігі – бұл маңызды параметр. VPN – құралдары арқылы өтетін трафикті өңдеумен 
байланысты қосымша бөгелістерді туғызады, сондықтан да VPN құрастыру құралдары өнімділікті төмендетуі мүмкін. 
Трафикті өңдеу кезінде пайда болатын бөгелістерді үш типке бөлуге болады: 

 VPN – құралдары арасында байланыс орнату кезінде туатын бөгелістер. 

 Қорғалынатын деректерді шифрлеу мен қайта шифрлеу және біртұтастыққа тексеру үшін керекті 
өзгертулермен байланысты бөгелістер. 

 Жіберілетін пакеттерге жаңа атауды қосумен байланысты бөгелістер. 
VPN – құрастырудың бірінші, екінші және төртінші нұсқаларында желі абоненттері арасында емес, тек VPN 

– құралдары арасында ғана қорғалған байланысты орнату қарастырылады. Криптографиялық кілтттерінің 
беріктілігін есепке ала отырып кілтті өзгерту ұзақ уақыт интервалынан кейін мүмкін болады. Сондықтан да VPN – 
құрастырудың бірінші типін пайдаланғанда бөгелістердің бірінші типі деректердің алмасу жылдамдығына әсер 
етпейді. Бірақ бұл тек 128 биттен кем емес кілттерді пайдаланатын шифрлеудің берік алгоритмдеріне тән. Бұрынғы 
DES стандартын пайдаланатын құралдар желі жұмысына кейбір бөгелістерді енгізеді. 

Бөгелістердің екінші типі деректерді жоғары жылдамтықты каналдар (10 Мбит/с) арқылы жібергенде пайда 
болады. Басқа барлық жағдайларда таңдалған шифрлеу және біртұтастықты бақылау алгоритмдерінің 
программалық немесе аппараттық таратылуына тез әрекет етуі жоғары және «пакетті шифрлеу – пакетті желіге 
жіберу» және «пакеттерді желіден алу – пакетті қайта шифрлеу» операцияларының тізбегінде шифрлеу уақыты 
берілген пакетті жіберуге керекті уақытынан аз болады. Компаниялар алшақтатылған қол жетімдікті орнататын 
модемдер қызметін ұйымдастыруына үлкен сомаларды төлеуден босатылады[1]. 

Сондықтан да VPN – құрастырудың бірінші типін пайдаланғанда бөгелістердің бірінші типі деректердің 
алмасу жылдамдығына әсер етпейді. 

Қазіргі уақытта VPN – ның таралған хаттамалары екінүктелік туннельдік байланыстың хаттамалары (Point – 
to – Point Tunnelling Protocol – PPTP) болып табылады. Ол 3Com және Microsoft компанияларымен интернет арқылы 
корпоротивтік желілерге қауіпсіз алшақтатылған қол жетімдікті қамтамасыз ету мақсатында өндірілген. PPTP TCP/IP 
ашық стандарттарын пайдаланады және көбінесе ескірген РРР екінүктелік хаттамасына негізделеді. Практикада 
РРР РРТР байланыс сеансының коммуникациондық хаттамасы болып қала береді. РРТР желі арқылы алушының 
серверіне туннельді жасайды және ол арқылы алшақтатылған қолданушының РРР – пакеттерін жібереді. Сервер 
және қолданушы виртуалды жеке желіні пайдаланады және олар арасындағы ғаламдық желі қаншалықты қауіпсіз 
және қол жетімді екеніне көңіл аудармайды. Сервер бастамасы бойынша байланыс сеансын аяқтау жергілікті 
желілердің әкімшелеріне алшақтатылған қолданушыларды жүйенің қауіпсіздік шекараларынан өткізбеуге мүмкіндік 
береді. Нәтижесінде қолданушы жалпы қол жетімді желіге функционалды мүмкіндіктеріне кедергі келтірмей 
виртуалды жеке желіні пайдаланады. 

РРТР хаттамасының қызметі тек Windows басқармасында жұмыс істейтін құрылғыларға таратылады, бірақ 
ол компанияларға желілік инфракстураларымен әрекеттесу және өзінің қауіпсіздік жүйесіне кедергі келтірмей жұмыс 
істеу мүмкіндігін береді. Осылайша, алшақтатылған қолданушы аналогты телефон тізбегі арқылы жергілікті 
провайдер көмегімен интернетке қосылып, сервермен байланыс орната алады. Компаниялар алшақтатылған қол 
жетімдікті орнататын модемдер қызметін ұйымдастыруына үлкен сомаларды төлеуден босатылады. Жақындағы 
болашақта жаңа екінші деңгейлі туннельдеу протоколының (Layer 2 Tunneling Protocol – L2TP) негізінде жұмыс 
істейтін виртуалды жеке желілердің саны өсуі күтіледі. Бұл хаттама екінші деңгейде жұмыс істейтін PPTP және L2F 
(Layer 2 Forwarding – екінші деңгейлі жіберу хаттамасы) хаттамаларын біріктіру және олардың мүмкіндіктерін 
кеңейту мүмкіндігін береді. Осы мүмкіндіктерінің бірі көпнүктелік туннельдеу, ол бірнеше VPN желіні құрастыруға, 
мысалы интернетке және корпоративтік желіге қосылуға мүмкіндік береді. 

L2TP и PPTP хаттамалары туннельдеудің үшінші деңгей хаттамаларынан бірқатар ерекшеліктері бар: 

 Корпорацияларға қолданушылардың аутентификациясын және олардың өкілдігін өзінің желіде немесе 
интернет – провайдерінде тексеру әдістерін дербес таңдауға мүмкіндігін беру. 

 Туннель коммутацияларын қолдау – бір туннельдің аяқталуы және басқа көптеген потенциалды 
терминалдардың біреуіне қосылу мүмкіндігі. Туннелдердің коммутациясы РРР – байланыстарын керекті нүктеге 
дейін жалғастыру мүмкіндігін береді. 

 Корпоративтік желінің жүйелік әкімшісіне тікелей брандемауер және ішкі желілерде қолданушыларға 
қол жетімдікті тағайындау стратегиясын орындау мүмкіндігін береді. Туннельдер терминаторлары қолданушылар 
туралы РРР пакеттерін алатындықтан, бөлек қолданушылардың трафиктеріне администратормен жасалған 
қауіпсіздік стратегиясын қолдануға құқылы болады. (Туннельдеудің үшінші деңгейі провайдерден келетін пакеттерді 
айыра алмайды, сондықтан қауіпсіздік стратегиясының фильтрларын соңғы жұмыс станцияларында және желі 
құралдарда қолданылады.) Одан басқа, туннельдік коммутаторды қолданған жағдайда бөлек қолданушылардың 
трафиктерін сәйкес серверге тікелей трансляциялау үшін екінші деңгейлі туннельдің «жалғасын» жасауға мүмкіндік 
береді. Осындай серверлерге қосымша пакеттерді фильтрациялау міндеті жүктеледі[2]. 

VPN таңдап біз: 

 интернетке қолжетімдік бағасымен қорғалатын байланыс каналдарын аламыз, ол бөлінген тізбектерге 
қарағанда бірнеше есе арзан; 
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 VPN орнату кезінде желінің топологиясын өзгерту, қосымшаларды қайта жазу, қолданушыларды оқыту 
керек емес – бұл маңызды үнемдеу; 

 масштабталу қамтамасыз етіледі, себебі VPN өсу мәселелерін тудырмайды және жасалған 
инвестицияларды сақтайды; 

 криптографиядан тәуелсізсіз және кез келген мемлекеттің ұлттық стандартына сәйкес 
криптографияның модульдерін қолдана аламыз. 

 ашық интерфейстер сіздің желіңізді басқа бизнес қосымшалар мен программалық өнімдермен 
интеграциялау мүмкіндігін береді. 
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DNS ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУ 

 
(Domain Name System) домендік атау жүйесі-Интернет атауларының қызметі,TCP/IP стандарттық қызметі 

болып табылады. DNS қызметіжелідегі клиенттік компьютерлерге домендік атаулардытіркеу және рұқсат мүмкіндігін 
береді. Домендік атаулар желідегіресурстарды табу және оларға шығу үшін пайдалануда. Microsoft Windows 2003 
Server-дегі DNS қызметіне тоқталатын болсақ. DNS кеңірек пайдалану диапазонын және желінің құрамдас 
бөліктерінің үйлесімділігін жақсартатын, жаңа функцияларымен толықтырылды. 

Active Directory-мен байланыстыру.Windows 2003 Server-де DNS қызметі Active Directoryкаталогтарының 
қызметімен тығыз ықпалдастырылған. 

Unicode қолдау. Бастапқыда DNS стандарттық қызметі Интернетте символовASCII бірінші 128 
нышандарынан ғана тұратын, атауларын пайдалануға рұқсат етті. Бұл талабы RFC 1035 да бар —DNSнегізгі 
стандарттарының бірі. Әр-түрлі елдерде DNS пайдалану осы стандартты кеңейтуді талап етті. Microsoft DNS 
қызметінде Windows 2003 Server үшін DNS қызметінде Unicode-нышандары UTF-8 қолдауды қосты, бұл RFC 
1035стандартын кеңейтеді[1,24-29 б.]. 

WINS пен ықпалдасуы. WINS қызметімен өзара әрекеті DNS атауы кеңістігін қарау көмегімен, рұқсат 
берілмейтін, DNS атауларын іздеуге арналған. 

DNS домені аталынған домендердің ағашының тұжырымдамасына негізделген. Ағашының әрбір деңгейі 
бұтақтарын немесе ағашының жапырағын білдіруі мүмкін. Бұтағы - бұл бірнеше атаудан тұратын деңгейі және 
аталынған ресурстарын сәйкестендіретін жинағы. Жапырағы- аталған ресурсты көрсететін аты. 

Желідегі DNS-ті пайдаланар алдында, DNS атауларының кеңістігін жете жоспарлау керек. Сонымен, оны 
кеңейту кезінде, DNS қызметі қалай қабылданатынын анықтау керек. 

Серверді реттеу 
DNS серверінің конфигурацияларын ретке келтіру және өзгертудің әр-түрлі себептері керек болуы мүмкін, 

мысалы: 1) компьютер-серверінің атауын өзгерткен кезінде; 2) компьютер-сервері үшін домендерінің атауын 
өзгерткен кезінде; 3) компьютер-серверінің IP-адресінөзгерткен кезінде; 4) DNSсерверін желіден алып тастағанда; 
5)негізгі серверінің (primary server) аумағын өзгерткен кезде[2,82-96 б.]. 

Клиенттермен басқару 
Windows клиенттері үшін DNS конфигурациясы TCP/IP ерекшелігін ретке келтірген кезде әрбір компьютер 

үшінкелесі міндеттерін қосады: 
1) әрбір компьютерге DNS хостының атауын орнатунемесе желілік қосу. 
2) әрбір клиент үшін доменнің (fully qualified) толық атауын қалыптастыру үшін хост атауынан кейін 

орналастырылатын басты доменнің атауын орнату. 
3) негізгі DNS-серверін орнату және егер серверге қол жетімділігі болмаса, пайдалануға болатын қосымша 

DNS-cepверлерінің тізбесі. 
4)толықтай емес аталған компьютердің атауын толықтыру үшін сұраныста пайдаланылған домендерді іздеу 

тізімінің кезегін орнату. 
Аумағын басқару 
Аумағын қосқаннан кейін, жабдықтау көмегіменDNS аумағының жалпы келесі ерекшелігімен басқаруға 

болады:  
1) аумағын пайдалануға тиым салу немесе рұқсат беру; 
2) аумағының түрін өзгерту немесе қайта жасау; 
3) аумағын динамикалық жаңартуға рұқсатынемесе тиым салуы.Сондай-ақ, (Start Of Authority,SOA) 

аумағының бастапқы жазбаларын күйге келтіруге, ресурстық жазбалары, аумағын бөлу, хабарландырудың тізбесі, 
WINS қарауын пайдалану, сондай-ақ кері қарау аумағымен басқару (reversezone), қажетті атауларының кері рұқсаты 
үшін - адрестерінен атауына. 

WINS қызметі 
WINS (Windows Internet Name Service) қызметі желіде пайдаланылатын компьютер және топтары үшін 

NetBIOS атауларын динамикалық тіркеу және рұқсат беру үшін бөлінген деректер қорын қолдауды қамтамасыз 
етеді.WINS қызметі NetBIOS атауларының кеңістігін және IP бір-біріне адрестік кеңістігін көрсетеді және жоғарғы 
TCP/IP пайдаланылатын NetBIOS, маршрутталған желілердегі NetBIOS атауларына рұқсат беруіне 
арналған.NetBIOS атауы компьютерлерді сәйкестендіру және басқа жалпы қол жетімді ресурстары үшін Microsoft 
операциондық жүйелерінің бұрынғы нұсқалары пайдалануда[3,16-21 б.].  

NetBIOS хаттамасы TCP/IP басқа желілік протоколдарымен қолданылуы мүмкін (мысалы, NetBEUI немесе 
IPX/SPX), WINS қызметі NetBIOS TCP/IP (NetBT) жоғары NetBIOS қолдау үшін әзірленген болатын. WINS TCP/IP 
базасында желілердегі NetBIOS атауы кеңістігімен басқаруды ықшамдайды. WINSNetBIOS атауларын тану үшін 
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пайдаланады, бірақ клиенттердің атауына рұқсатын тездету үшін WINS-те өзінің атауын динамикалық толықтырудан 
алып тастау немесе жаңартуы тиіс. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
По определению Всемирной Организации Здравоохранения здоровье–это состояние полного 

физического, душевного и социального благосостояния, а не только отсутствие болезни или физических 
дефектов. Здоровье формируется под влиянием ряда факторов и во многом детерминировано социально-
экономическими условиями. Здоровье человека, по мнению Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит от образа 
жизни, на 15-20% от окружающей среды и на 15-20% от наследственности и системы здравоохранения, т.е. не 
зависящих от человека причин. На образ жизни человека непосредственно влияет уровень его физической 
культуры, который определяется показателями: устойчивостью интересов и мотивов к физическому 
совершенствованию; состоянием здоровья; объемом физкультурных знаний; объемом усвоенных 
двигательных умений; режимом двигательной активности; уровнем развития физических качеств; 
гигиеническими навыками и привычками. Одно из определений здорового образа жизни (ЗОЖ) гласит, что это 
важнейшая характеристика образа жизни личности и общества, один из интегральных показателей культуры и 
социальной политики общества. Причем 30% содержания ЗОЖ отводится правильно организованной 
двигательной активности [1].  

Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно влиять на состояние своего здоровья 
человек может только в объеме 50%, которые отводятся на факторы образа жизни (уровень, качество, стиль, 
уклад). К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время в казахстанском обществе 
формирование физической культуры личности еще находится на недостаточном уровне. Будущее нации, 
здоровое, полноценное поколение детей и школьников зависит отнюдь не столько от успехов в медицине и 
здравоохранении, сколько от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому, одной из главных задач специалистов в 
области физической культуры является реализация государственной политики, основанной на известных 
директивных документах Правительства РК и Президента страны. В этой связи ведущее значение должно 
отводиться физическому воспитанию школьников, включающему в себя обширный круг задач образовательной, 
оздоровительной, развивающей и воспитательной направленности. 

Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, является повышение оздоровительной 
эффективности уроков физической культуры школьников через их личностно-ориентированную направленность. 
Практическая реализация данного направления была осуществлена в ходе педагогического эксперимента 
«Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе», который проводился на базе средней 
общеобразовательной школы №41 г. Павлодара. 

В постановке задач эксперимента мы исходили из того, что повсеместное введение третьего урока 
физической культуры не решит в полной мере всех проблем физического воспитания школьников. Экстенсивный 
путь развития физического воспитания – простое, механическое увеличение количества уроков, без должного 
изменения их внутреннего содержания и направленности – пустая трата государственных средств. Как правило, 
в практике школы, урок физической культуры ограничивается решением двух задач – обучение двигательным 
действиям и развитием физических качеств, тогда как «приобретение учащимися жизненно важных знаний в 
области физической культуры» молчаливо упускаются [2].  

Задачи урока физической культуры – сообщение специальных знаний, формирование умений и навыков 
(ЗУН) решаются однобоко, т.е. реализуются только УН. Теоретическая, образовательная подготовка решается в 
рамках тренировочного направления по остаточному принципу, т.к. большая часть урока затрачивается на 
физическую подготовку. Качество учебного процесса по физическому воспитанию традиционно определяется по 
спортивному результату – сдаче нормативов по физической подготовке или Президентских тестов. 

Повышение оздоровительной эффективности уроков физической культуры в эксперименте 
осуществлялось через включение в их содержание «моторных» средств и методов. В частности, циклических 
упражнений аэробной направленности (медленный равномерный бег длительностью от 4-6 мин в младших 
классах, до 13-15 мин в старших), в зимний период – передвижения на лыжах, в осенне-весенний период – 
плавание, многократные прыжки через короткую скакалку, спортивные и подвижные игры. Комплексы 
общеразвивающих упражнений проводились в основном поточным, проходным или игровым методом, что также 
позволило приблизить их к нагрузке аэробного характера. В то же время понималось, что одним волевым 
решением учителей физической культуры типа «так надо», «хочешь быть здоровым – бегай, плавай» и т.д. 
изменить отношение школьников к урокам физической культуры в целом и к таким тренировочным нагрузкам, в 
частности, невозможно.  

Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка придать физическому воспитанию 
школьников личностно-ориентированный характер. Основная функция личностно-ориентированного образования 
– обеспечить и отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика. 

Технология решения этой задачи предполагает не только формировать ЗУНы, но и выделять 
образовательные объекты, по отношению к которым ученик самоопределяется, добывает знания, а также 
выявлять и развивать у ученика личностный смысл по отношению к этим объектам и знаниям о них [3]. Опираясь 
на Концепцию, разработанную философом М.С.Коганом, в которой он выделяет пять основных потенциалов 
личности - гносеологический, аксиологический, творческий, коммуникативный, художественный, мы взяли три 
первых за критерий направленности личности школьника [4]. Гноселогический аспект – объем и качество 



176 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»   
 

 

информации (знания), аксилогический – ценностная ориентация, осознание полученных знаний и проецирование 
их на себя, творческо-созидательный – применение знаний, умений и навыков в решении возникших проблем. 

Перед учителями физической культуры и валеологии была поставлена задача, через образовательный 
потенциал своих предметов сформировать позитивное отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, 
двигательная активность, режим дня и т.д.. При этом учитывалось, что ЗУНы без реальных объектов, по 
отношению к которым у ученика проявляется личностный смысл, не обеспечивают личностно-ориентированного 
образования. Проблема заключалась не столько в передаче знаний, сколько в формировании у учащихся 
личностно-значимой основы (что дают эти знания, где он сможет их применить), т.е. преодолевалось отчуждение 
личности от содержания образования. 

Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что дыхательная система имеет очень большое значение 
для здоровья человека. При изучении этой темы, органы дыхания и их функции будут являться 
образовательным объектом. Схематично это можно представить так: 

 

Аспекты личностно-
ориентированного 
образования 

Содержание 

1) гносеологический 
(уроки физической 
культуры и валеологии) 

Знания об органах дыхания и их функции, правильное  
дыхание и здоровье, способы регуляции дыхания и т.д. 

2) аксиологический 
(уроки физической 
культуры и валеологии) 

Оценка и осознание значения органов дыхания в плане ЗОЖ, осознание 
вредности влияния курения на органы дыхания и т.д. (осознание 
гносеологического аспекта) 

3) созидательно- творческий 
(уроки физической культуры) 

Формирование умения правильно дышать и регулировать  
дыхание во время длительного бега, способы восстановления дыхания 
(творческая реализация гносеологического аспекта) 

 
Подобным образом изучались все темы теоретического раздела урока  
физической культуры.  
В связи с тем, что возможности урока физической культуры ограничены, часть тем теоретического 

раздела программы, перекликающихся с аналогичными темами урока «Валеологии», переданы для изучения на 
этой дисциплине. К примеру, «Гигиенические основы физической культуры», «Основные понятия о двигательном 
режиме», «Роль общеразвивающих упражнений в укреплении здоровья» и некоторые другие. Оставшиеся темы 
в обязательном порядке изучались в начале вводно-подготовительной части урока, с последующим контролем 
знаний и выставлением оценок. 

Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в виде устных сообщений, письменных 
работ или в форме рефератов. В теоретической части урока физической культуры школьники часто применяли 
знания, полученные на уроках валеологии. Анкетирование учащихся 5,7,9 классов по их отношению к 
теоретическим урокам физической культуры и валеологии показало высокий рейтинг в структуре остальных 
учебных предметов, а также степень реализации полученных знаний на практических уроках физической 
культуры и в повседневной жизни. Учащиеся отметили, что приобретенные знания изменили их отношение к 
практическим урокам физической культуры в целом и в частности, к осознанию значения аэробных нагрузок, 
применяемых с оздоровительной целью [5, 6]. 

Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, что учащиеся могут не только 
репродуктировать знания, но и реализовывать их в своей практической деятельности. В частности, на уроках 
физической культуры - это умение составлять комплексы ОРУ, подбирать упражнения для развития отдельных 
физических качеств, умение вести самоконтроль при занятиях физическими упражнениями, т.е. реализовывать и 
применять знания в конкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы. 

Таким образом, основательная, практическая оздоровительная работа дополнялась физкультурным 
образованием учащихся через осознание и понимание ими решаемых на уроках задач. Процесс физического 
воспитания приобрел личностно-ориентированный и поисково-творческий характер, т.е. стал более 
оптимальным и эффективным в решении проблем оздоровления. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для того чтобы точнее представить особенности деятельности личности в какой-либо отрасли, 

необходимо рассмотреть, что именно представляет собой данная отрасль как явление, как происходит ее 
развитие в настоящем и какие имеются перспективы на будущее. 

Физкультура и спорт как общественное явление достигло своего современного развития. Движущей 
силой этого явления были и остаются интересы и потребности отдельного человека и общества в воспитании 
физически и духовно здорового молодого поколения, в подготовке его к жизни, что означает разностороннее 
развитие личности, решение задач по укреплению здоровья, социальных отношений, повышение 
работоспособности, обеспечение здорового образа жизни. В сознании современного человечества все 
явственнее осознается тот факт, что культура общества и личности не может быть полноценной без прогресса 
культуры физической. Таким образом, можно говорить о том, что физическая культура имеет подлинно 
глобальный масштаб. Естественно, что в таких условиях усилилось внимание и к проблемам ее научного 
осмысления [8]. 

В настоящее время возникло противоречие между неуклонно растущими требованиями общества к 
личности и недостаточным уровнем ее общей и физической культуры [9]. Вместе с тем утверждение 
гуманистического предназначения образования, его первостепенной значимости в культурном, экономическом, 
социальном, политическом, духовном и физическом обновлении общества актуализирует усиление роли 
физической культуры, формирование и становление физической культуры личности. В поисках средств, 
обеспечивающих решение этой задачи, мы обратились к культурологическому подходу, реализация которого 
предполагает самоопределение личности в культуре.  

Сегодня российское общество проходит через полосу сложнейших социокультурных трансформаций, 
затрагивающих все аспекты его жизнедеятельности, в том числе сферу образования и ее неотъемлемую 
составляющую – физическую культуру. Становится явным, что чисто технического или технологического 
решения проблемы не существует – необходимо изменить характер жизни и положение человека в биосфере, 
принципы организации общества, ориентиры его развития, механизмы социального и социокультурного 
регулирования (Моисеев Н.Н., 1995). В настоящее время необычайно ускорилось развитие всех сторон 
общечеловеческой культуры. В качественно новую стадию развития справедливо вошла и физическая культура. 

Развитие знания о физической культуре составляет методологическую основу понимания ее сущности. 
Культурологическую теоретико-методологическую основу для дальнейшего исследования физической культуры 
в различных ее организационных звеньях создали Н.Н. Визитей, В.М. Выдрин, А.П. Матвеев, и др. Однако 
недостаточная ясность реализации гармонизации возвращает вновь и вновь теоретиков и практиков физического 
воспитания, физической культуры к мониторингу воздействия существующих систем физической культуры на 
занимающихся. Так, Ю.М. Николаев вскрывает проблему недостаточно глубинной и интегративной сущности 
физической культуры, культурологический подход, затрагивающий развитие личностных характеристик человека, 
его социокультурное развитие. В.М. Выдрин в качестве главного положения своей концепции видит обращение 
сознания занимающегося к пониманию и принятию физической культуры как жизненно важной ценности. 

В диссертационном исследовании Ю.М. Николаева представлен достаточно глубокий анализ основных 
теоретико-методологических аспектов знания о физической культуре, который основан на исследовании работ 
многочисленных авторов и систематизирован в следующих аспектах знания: медико-биологическом; 
педагогическом; психологическом; социологическом; теоретико-интегративном; культуроведческом; 
философском.  

Исследователями выявлена ценностная гуманистически ориентированная модель физической культуры, 
связанная с определенными формами физической активности человека (Столяров В.И., Быховская И.М., 
Лубышева Л.И.). В этой связи необходимо отметить, что осмысление физической культуры с философско-
культурологических позиций вызвано необходимостью раскрытия ее возможностей в формировании человека с 
гармоническим развитием физических и духовных сил (Николаев Ю.М., Малинина С.В.,). Решение указанной 
научно-прикладной проблемы связано с учетом психосоматического и социокультурного единства человека, его 
биосоциокультурной сущности. 

В выпущенной специальной литературе можно найти ряд определений физической культуры. 
Рассмотрим мнения разных специалистов о сущности физической культуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Поле мнений по дефиниции «физическая культура» 

Дефиниция Содержание 

Физическая 
культура 

///// – органическая часть (отрасль) культуры общества и личности; основу ее специфического 
содержания составляет рациональное использование человеком двигательной деятельности в 
качестве фактора физической подготовки к жизненной практике, оптимизации своего 
физического состояния и развития; к ней относятся: целесообразно выработанные формы 
такого рода деятельности, ее результаты, имеющие культурную ценность, а в широком смысле 
и вся совокупность достижений общества в создании специальных средств, методов и условий 
направленного развития физической дееспособности подрастающих и взрослых поколений. В 
условиях подлинно гуманного общества физическая культура является одним из эффективных 
средств всестороннего гармоничного развития личности, действенным социальным фактором 
продвижения каждого человека по пути физического совершенствования. [9, с.12] 

  
 

 Продолжение талб. 1 

Физическая ///// в общем смысле можно охарактеризовать как одну из специфических сфер многосторонней 
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культура человеческой деятельности, в процессе которой человек вступает во взаимодействие с 
общественной и природной средой, как сферу, включающую в себя всю совокупность 
ценностей, связанных и используемых обществом для оптимизации физического развития и 
обеспечения физической подготовленности людей, формирования биологической и 
одновременно социальной сторон личности, упрочения социальных отношений [9, с.133] 

Физическая 
культура 

///// обеспечение физического здоровья человека и развития его физических способностей, 
исторически изменяющееся многообразие деятельности, служащее выявлению и сравнению 
этих способностей в ходе состязаний, материальные средства, необходимые для 
осуществления этой деятельности, а также ее отражение в специальных отраслях науки, в том 
числе выделившихся в самостоятельные отрасли науки о спорте и физическом воспитании [9, 
с.81] 

Физическая 
культура 

///// есть процесс и результат деятельности человека по преобразованию своей физической 
(телесной) природы. Это есть совокупность материальных и духовных ценностей общества, 
создаваемых и используемых им для физического совершенствования людей. [1, с.9] 

Физическая 
культура 

///// представляет собой часть культуры общества и определяется как вид деятельности, 
направленной на познание и преобразование физической природы человека. Достигаемый с 
помощью такой деятельности результат выражается состоянием здоровья человека, его 
творческим долголетием, физическими возможностями, уровнем физической подготовленности 
к производительному труду, к разнообразным формам общественной жизни. [2, с.5] 

Физическая 
культура 

///// это одна из сторон культуры общества, направленная на физическое совершенствование 
людей [7, с.19] 

Физическая 
культура 

///// – это органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. 
Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и 
способ физического совершенствования личности [5, с.72] 

Физическая 
культура 

///// – вид культуры человека и общества. Это – деятельность и ее социально значимые 
результаты по созданию физической готовности людей к жизни, это – специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического 
совершенствования людей. [3, с.17] 

Физическая 
культура 

///// – часть общей культуры общества. Отражает способы физкультурной деятельности, 
результаты, условия, необходимые для культивирования, направленные на освоение, развитие 
и управление физическими и психическими способностями человека, укрепление его здоровья, 
повышение работоспособности. [6, с.433] 

Физическая 
культура 

///// – вид культуры, специфический результат деятельности, средство и способ физического 
совершенствования людей и выполнения ими социальных обязанностей в обществе [4, с.10] 

Физическая 
культура 

///// – вид (подсистема) общей культуры, качественная сторона деятельности (творческой) по 
освоению, совершенствованию, поддержанию и восстановлению ценностей в сфере 
физического совершенствования человека по самореализации его духовных и физических 
способностей (сил) и ее социально-значимые результаты, связанные с выполнением 
обязанностей в обществе [8, с.26] 

 
Как видим, различия в определении категории физическая культура встречаются у многих авторов. Ее 

определяют как один из основных элементов культуры, как составную часть воспитания, инструмент физического 
совершенствования, как совокупную характеристику физической зрелости, систему знаний и методов 
физического совершенствования, организационный институт обеспечения физкультурной деятельности и т.д. 
Специфика явления, как следует из определений, представляет собой деятельность. Анализ формирования 
таких определений показывает, что они находятся на разных уровнях осмысления тех или иных сторон 
физической культуры, их отношений и зависимостей от определенных объектов [5. c 93]. На наш взгляд, все 
вышеотмеченные определения имеют место быть, так как отражают разные грани одного многогранного 
феномена «Физическая культура». Однако, исходя из задач нашего исследования, наиболее полно и вместе с 
тем дифференцированно определение, предложенное Ю.М. Николаевым. Следует отметить не только 
социально значимую, но и личностную ценность физической культуры. Каждый человек в течение своей жизни 
обязательно испытывает воздействие физической культуры, в результате чего формируются определенные 
новообразования, включаемые в понятие «физическая культура личности» (знания, умения, навыки, уровень 
развития двигательных качеств, отношение к физической культуре и т.д.).  
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Ләззат Азбергенова  

(Кызылорда, Қазақстан) 
 

С. ЖҰБАТЫРҰЛЫНЫҢ «АБЫРЖЫ» РОМАНЫНДАҒЫ БІР НЕГІЗДІ СӨЙЛЕМДЕР 

 
Жалпыхалықтық тілді жаңарту, байыту, жаңа қырынан қолдану - әр жазушының жеке шығармашылық 

жемісі. Тиесілі сөзді тетігін тауып пайдалану сөз өрнегін келісті сала білген жазушының шеберлігін танытады. Кез 
келген көркем туындының көркі, шұрайы оның тілінен көрінеді, тілі арқылы бағаланады. Яғни көркем шығарма тіл 
байлығын көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар тілді дамытатын, байытатын негізгі арналардың қатарына 
жатады. Көркем әдебиет тілін тілдік қолданыстың ерекше бір арнасы деп танысақ, шығарма тіліндегі жаңа 
қолданыстар мен әдеби норма, нормадан ауытқулар, оның себебі сияқты мәселелерге талдау жасап, саралап 
отыратын лингвостилистикалық зерттеулердің қажеттілігі сөзсіз. 

Соған орай, қазіргі қазақ тіліндегі бір негізді сөйлемдер турасында айтылған ғалымдар көзқарасын 
жинақтап, нақтылай түскен және ғылыми негіздемесін жасаған ғалым - Ж.Садуақасұлының бір негізді 
сөйлемдерді жіктеу мәселесін негізге алып, С.Жұбатырұлының «Абыржы» шығармасындағы белгілі жақты, 
жалпылама және белгісіз жақты, жанама жақты сөйлем түрлерінің қолданысы жайында сөз етпекпіз. 

Қазақ тіліндегі белгілі жақты сөйлем түрлерін бақылау осындай сөйлем түрлерінің семантикалық 
құрылымында жақ формаларының ерекше орны бар екенін көрсетеді. Өйткені бұл формалар сөйлемнің 
семантикалық құрылымында субъектіні айқындайтын бірден бір көрсеткіштер болып табылады. Сондықтан 
сөйлемнің жақтық мағынасын айқындайтын, предикативтік мәнін белгілейтін жақ формаларының мағыналық және 
стильдік қолданыс ерекшеліктерін қарай отырып, олардың контекст, ситуацияға сай модальдік шақтық 
белгілермен бірлікте, интонация ыңғайында беретін мағыналарының шеңберін кеңірек қарау қажет [1, 14б]. 

Жазушы шығармасында кездесетін нақты іс-әрекет иелерінің мәні бас мүшедегі 1,2 –жақтық тұлғалар 
арқылы берілетін бір бас мүшелі сөйлем түрі – белгілі жақты сөйлемдердің шақтық мәні мен стильдік қызметі 
арнаулы формалар арқылы да, лексикалық жолмен де (түбір етістіктер), синтаксистік жолмен де (ситуация, 
контекст) беріледі. Мысалы: 

Бұйрық райда 1-жақтық форма жекеше -айын, -йын, (-ейін, -йін), көпше –айық, - йық (- ейік, - йік) болып 
келеді. Бұл жерде райлық мән мен жақтық мән бір форма арқылы беріледі.  

- Әңгімені сұйылтпайық!... Біз сізге реніштіміз. Себебі, сіз үшін лямканы өзгелер тартып жатыр. Ал сіз 

барлық ауыртпалықты, сірә, тыныш жерде тығылып өткізгіңіз келеді. 
Өзіңмен бүгін жақсылап сөйлесіп, дұрыстап танысқым келді. Қысылмай, еркін отырайық... 

2-жақтық бұйрық райлы етістіктердің басқа етістіктерге көмекшілік қызмет атқаруы арқылы:  
– Тыңда. Және құлақпен ғана емес, жүректің зердесімен тыңдап көр! 
– Ал, талаңдар! Түтіп жеңдер! Қан мен жынға тойыңдар!  
Үйірлі баяндауышқа «де» көмекші етістігінің тіркесіп келуі арқылы: Осы уәжді... аргументті осындағы 

«Тіршілікті азат ету» партиясының мүшесі, немесе, «беллетрист-публицист» есітсе... 
...айдарынан жел есіп тұрған көп ит жалғыз бұралқыны талап жер еді дейсің ғой. 
Есімшеге көмекші сөздердің тіркесуі арқылы: 
- Кешіріңіздер! – деді табалдырықтағы адам үні құмығын. 
- Впрочем, есік ашқан екенсің, кір енді! - Әсерлі қатқылдық сәл жұмсарды. 

Сөйлемнің баяндауышы болатын кез-келген сөздер шақ формасын қабылдай бермейді, оны 
қабылдайтын негізінен етістік қатысқан баяндауыштар болады. Алайда, кез-келген сөйлем контекстік ыңғайда 
болсын, шақтық мағынамен байланысты болады. Өйткені, сөйлем қандай-да бір қимыл-қозғалыс, іс-әрекет, 
құбылыстар туралы хабарды білдіретіні рас болса, ол хабар белгілі бір уақыт мөлшерімен, мезгіл кезеңімен тығыз 
байланыста өтеді. Ал баяндауыштың жақтық формамен түрленуі – осы ерекшелікті айқын танытатын бірден-бір 
тәсіл. Осы айтылған мәселелерге жоғарыда талданған белгілі жақты сөйлемдер дәлел бола алады. 

Субъектісі мүлде көрінбейтін, көрінсе, жақтық мәнді ілік, барыс септіктері арқылы жанамалай ғана 
байқататын, грамматикалық бастауышы жоқ бір негізді сөйлем түрі – жанама жақты сөйлемнің С. Жұбатырұлы 
шығармасындағы қолданысы, олардың бас мүшесінің жасалу жолдары мен мағыналары төмендегідей: 

1. –у формалы тұйық етістіктің барыс септікте келген түріне «бол» етістігінің тіркесуі арқылы жасалған 
бас мүше әрекеттің болу-болмауын нақты немесе болжалдап білдіреді: Әрине, мұндай оқиғалар арасында 
химиядан «екілік», немесе, ұрыншақ Миконың оңаша кездесуге шақыруы сияқты көңілсіз жағдайлар да кездесіп 
тұрады. Бірақ ондайлар үшін өмірге ренжуге бола ма? 

2. Аналитикалық форманттар ыңғайында келген тұйық етістіктердің «керек» сөзімен тіркесіп келуі 
арқылы жасалғанда, аналитикалық форманттардың семантикасы бас мүшенің жалпы семантикасына әсер етеді: 
Ерегескенде өлмеу керек. Атасына нәлет, өлмеу керек! Бірақ еңбек пен құнарды сенімді жерге, толымды жеміс 
беретін топыраққа құя білу керек... 

3. Құрамында тәуелденген зат есімдері бар тұрақты сөз тіркестері тұтасымен жанама жақты сөйлемнің 
бас мүшесі болады: - Әлгі, жылан жорғалатпастың төрт қадам тікен сымы табылмады, ә?! – Құлжұмыр төңірекке 
сынай қарады. 

4. Есімшелердің жалпы, райлық модальдіктерді білдіретін бас мүше ретінде қолданылуы жиі кездеседі: - 
Коммунист болуды армандайсың ба? 

- Ия...Коммунистік партия қатарына өткім келеді. 

Талдаудан байқағанымыздай, жанама жақты сөйлем бас мүшелерінің барлығы дерлік айқын. Ондай 
сөздердің болуын сөйлем семантикасы да, контекст, ситуация ыңғайы да байқатады. Мұндай септік жалғаудағы 
сөздер синтаксистік мүшелер ретінде кейбір анықтауыштық немесе толықтауыштық қатынаста болғанымен, 
семантикалық жағынан белгілі бір жақтық-субъектілік мағынаны жанамалай болса да білдіреді. 

Сонымен талдауға алынған жанама жақты сөйлемдердің бас мүшелерінің жасалу жолдарын, олардың 
мағыналарын бақылау мынадай тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді: 
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1. Жанама жақты сөйлемдердің бас мүшелері қосалқы модальдік сөздермен тіркесіп келеді де, көбінесе 
сөйлеушінің субъективтік көзқарасын білдіру ыңғайында құрылады және олар үнемі күрделі құрылымда келеді. 

2. Күрделі бас мүшенің негізгі сөзі ашық немесе жасырын тұрған барыс, ілік септік жалғаулы сөздермен 
байланысатындай ыңғайда келеді. Бұл ерекшелік кейде контекст, ситуациядан байқалатындай дәрежеде 
көрінеді. Мұндайда барыс, ілік септікті сөздер сөйлемнің логикалық субъектісі қызметін атқарады. 

3. Осындай құрылымдағы сөйлемдер кейде, сөйлемнің жалпы семантикасы талап етуіне байланысты 
субъектіні анық қажет етпейтіндей болып та келеді. 

Сөйлем семантикасы жалпыланған жақтық субъектіні білдіретін, соған байланысты іс-әрекет үш жаққа да 
тән болып көрінетін бір негізді жалпылама жақты сөйлем түрлері де қаламгер шығармасында кездеседі. 

1. Бас мүшесі етістіктің дара ашық райлы түрінен жасалған жалпылама сөйлем:  
- Дәрігерге, маман ретінде, сау адамнан гөрі, сырқат қызығырақ... Сырқатты біліп, саушылығыңды 

бағалайсың. 

2. Бас мүшесі күрделі құрылымда келген жалпылама жақты сөйлемдер негізгі және көмекші етістіктердің 
тіркесінен тұратын күрделі етістіктерден жасалады: Қызық! Осындай бір суретті... жо-жоқ көзқарасты қайдан көріп 
еді? Қай кинодан?...Таяқ ұстаған адам... Маздаған жанарлар... 

3. Бас мүшесі бұйрық райлы етістіктен жасалған жалпылама жақты сөйлем 2-жақты бұйрық райлы 
етістіктің дара күйінен жасалған: 

- Үмітсіз шайтан! – дейді сол жосықсыз оптимист. – Түстік өмірің болса, кештік мал жина! 
Осы келтірілген мысалдардан жалпылама жақты сөйлемдердің бас мүшесі негізінен ашық және бұйрық 

райдың 2-жақтық жекеше формасында жасалатынын байқаймыз. 
 Жазушы шығармасындағы бір негізді белгісіз жақты сөйлемдердің қолданысы: 
1. Ашық райдың өткен шағы мен ауыспалы осы шағында келген болымды, болымсыз етістіктердің етіс 

жұрнақтарының түрленуі арқылы жасалады. Сөйлем 3 – жақтың арнаулы формасы арқылы да (-ды, ты), нөлдік 
форма арқылы да беріледі. Мысалы:  

- Тас-талқан, тал берен!... Бәрібір құрта алмайды!... 

2. –ар, -ер, -р, -с формалы болымды, болымсыз есімшелерге осындай формалы «бол» көмекші 
етістігінің тіркесіп келуі арқылы келер шақта болатын я болмайтын іс-әрекетке мегзейтін баяндауыш жасалады:  

Сол құм ертерек мұның көзіне құйылса да дұрыс болар еді. 
Бұл тажал экологияның да көмейіне бір күні құм құйылар! Мереке-мейрам бізге де келер. Солай емес пе, 

Медет аға? 
Бұл сөйлемде бұрынғы өткен шақтық мән көсемше формалы етістікке «е» көмекші етістіктің тіркесуі 

арқылы берілсе, кейінгі сөйлемдерде етістікке есімшенің -ар, -ер жұрнақтары жалғанып болжалды келер шақ мәні 
үстелген. 

Сонымен, бір негізді сөйлемдердің көркем әдебиеттегі қолданысына, қарым-қатынас құралы ретіндегі 
сөйлемнің стильдік тұрғыдан түрлі-түрлі болып құрылуының, сөйтіп ойды нақты, дәл, түсінікті жеткізудің құралы 
екендігіне С.Жұбатырұлының «Абыржы» романын талдау барысында көз жеткіздік.  
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(Теребовля, Україна) 

 
ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. 

ТВОРЧІСТЬ ПОЕТА «ПОСТШІСТДЕСЯТНИКА» ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА 

 
За шкільною програмою вивчення історії української літератури завершується розглядом творчості поетів 

– шістдесятників. У навчальній програмі для студентів ІІІ– курсу спеціальності «Бібліотечна справа» 
є тема: «Поезія українського відродження», де і акцентується увага на вивчення поетів 

«постшістдесятників», зокрема, вивчення творчості Василя Голобородька, поета – сім десятника, представника 
Київської школи. На заняттях намагаюся дати відповідь чим жила українська література , принаймні, останні 
півтора десятки років і хто творив її, які ідейно - естетичні пошуки, опозиційність до влади, смаки і вподобання 
репрезентували сучасні літератори. 

Представниками Київської школи були Микола Воробйов, Віктор Кордун, Михайло Григорів, Василь 
Голобородько, основні риси їх творчості:суб’єктивізм, пошук свободи у творчості, відродження елементів 
української національної давньопоетичної стихії, естетичний герметизм, розмитість поділу між свідомим і 
несвідомим, добром і злом.  

При вивченні теми визначаємо ким був Василь Голобородько для нашої літератури, з’ясовуємо джерела 
його творчості і тематику , ставлення поета до художнього слова. Поет, який був визнаний за кордоном, але 
позбавлений голосу в рідному краї. 

Зупиняюсь на творчій біографії Василя Голобородька. 
Вірші розпочав друкувати 1963 року, коли в республіканській пресі з’явилося кілька добірок віршів. Перша 

поетична книжка «Летюче віконце», яка готувалася до друку в одному з київських видавництв, була знищена вже 
набраною для друку через незгоду автора співробітничати з органами державної безпеки (КДБ) колишнього 
СРСР. 

Від 1969 року і аж до 1986 року твори Голобородька не друкували в Україні. 1970 року у США (Балтимор.) 
у видавництві «Смолоскип» була надрукована збірка віршів «Летюче віконце». Таке явище було нонсенсом у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/wiki/1970
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80.&action=edit&redlink=1
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тогочасній радянській дійсності: раз друкують за кордоном — значить ворог… У 1983 році в Югославії була 
видана антологія світової поезії, яка мала назву «Від Рабіндраната Тагора до Василя Голобородька».  

В Україні перша збірка поезій «Зелен день» надрукована в київському видавництві 1988 року. За неї 
автора відзначено літературною премією ім. Василя Симоненка. 

Того ж 1988 року Голобородька було прийнято до Спілки письменників України. У жовтні 1991 року брав 
участь в міжнародному фестивалі авторів, який відбувся в Торонто (Канада). 

1990 року вийшла друком збірка «Ікар на метеликових крилах», 1992 року;— збірка «Калина об Різдві». 
За ці дві збірки 1994 року поета було відзначено Національною премією України імені Тараса 
Шевченка. 1999 року вийшла друком наступна поетична книжка під назвою «Слова у вишиваних сорочках». В 
останні роки Василь Голобородько опублікував також кілька розвідок на теми українського фольклору, зокрема 
«Міфопоетична трансформація українського обряду сватання в українських народних казках» (2002) та інші. В 
2010 році видавництвом Грані-Т видана збірка дитячих поезій «Віршів повна рукавичка». 

Вже перші журнальні публікації (1963—65) молодого поета з Луганщини привернули до себе увагу 
незвичайним баченням буденних речей, що поставали як дивний, чарівний світ.  

У поезії «раннього» Голобородька ніби оживає світ прадавніх анімістичних уявлень про природу — світ 
далекого «наївного» предка або довірливої дитини, заселений дивними істотами, наповнений чарівними звуками, 
кольорами, пригодами; світ української народної, язичницької ще, демонології, — казки, загадки, колядки, — але 
цей світ постає не в літературних ремінісценціях і не як «тіні забутих предків», а як органічна реакція поетичної 
душі на цілком сучасну навколишню дійсність, як дивовижний спосіб її переживання. 

Пізніші поетичні збірки Голобородька засвідчили його певну еволюцію. Він зберіг колишню світлість і 
безпосередність переживання, глибину вразливості та легкість уяви, але поєднав їх із змужнілістю, ширшим 
баченням світу й наполегливішою громадянськістю, — хоч вона в нього, як і раніше, не публіцистична, а явлена 
саме в неповторному переживанні суспільно-важливих явищ, драматичних сторінок національної та сучасної 
історії, образів подвижників українського слова 

У своїх віршах Василь Голобородько не шукає прямої відповіді на пекучі проблеми буття, його поезія — 
це своєрідний погляд на людину з середини. 

Світ поезій Василя Голобородька змушує нас звернутись до себе, до своєї історії, вимагає бути 
уважними до того, що відбувається навколо, що чекає нас завтра. Читаючи вірші поета, можна помітити 
небуденність його художнього слова. Крик птаха у природі і стан закоханості людини не мають нічого спільного, 
але в мові позначені одним виразом.  

Та не тільки синонімічні ряди є характерними для назв птахів у віршах В.Голобородька. Це — тільки 
частина його фольклорних розшуків. До кожного вірша про того чи іншого українського птаха він добирає 
прислів'я, приказки, загадки, які ґрунтуються у свідомості народного генія на спостереженнях про них, прикметах, 
повір'ях і навіть на замовляннях. 

Сам поет про це говорив так: 
«Побачивши якось птаха, про якого не знаємо навіть назви, ми тільки одне зауважуємо, на рівні 

безпосереднього спостереження, притаманного не лише людям: це — птах, але знаючи усе багатство назв птаха, 
загадку про нього, прислів'я і приказки, повір'я і прикмети, заклички і замовляння, пов'язані з птахом, ми 
приносимо все це птахові, олюднюємо його, а, бачачи птаха в краєвиді, тим самим олюднюємо і дикий, порожній 
без людської присутності краєвид». 

Студенти читають вивчені поезії напам’ять . 
Далі говоримо про те , що поезію Василя Голобородька можна або безтямно любити або люто 

ненавидіти, – але в жодному разі це мусять бути надзвичайно сильні почуття. Донести до студентів і переконати 
їх в тому, що поезія має перш за все викликати естетичну насолоду, а відтак уже «все інше», знайомлячись із 
творчістю Голобородька, відчувати неабиякий дискомфорт. Цей самобутній автор передусім шокує, змушує 
поглянути на світ зовсім іншими очима. Він виводить зі звичного затінку на сліпуче денне світло такі риси в 
людині, про які вона нерідко й не здогадується, а значно частіше вдає, що не здогадується. Він проникає в 
найглибші нетрі підсвідомості, вивертає їх нутрощами доверху і безцеремонно кидає закривавлене ошмуття 
читачеві, як зголоднілому собаці: ось тобі, ти цього хотів, наїжся! Так, він здатен лікувати задавнені національні 
комплекси, але ж яким безжалісним, яким жорстоким іноді є це лікування, котрого ми, чого гріха таїти, нерідко аж 
стократно заслужили.  

Аналізуємо зі студентами вірш автора: 
та калина була така цікава, 
Усе заглядала в вікно – 
що там люди роблять? 
Усе заглядала в вікно – 
Про що там люди розмовляють? 
Продовжуємо зі студентами образ : заглядає? Чому? З цікавості? А що її там цікавить? А далі та калина 

вже й заходить у хату «на своїх тоненьких ногах», «злітає на стіл на своїх листяних крилах», співає пісню про 
себе ж таки « чи я в лузі не калина була…» 

І взагалі всі неживі предмети у Василя Голобородька оживають і поводяться як добрі і милі істоти, як 
цікаві і пустотливі діти. І цими гомінливими, балакучими, вражливими , всюдисущими і думаючими речами – 
істотами густо виповнений поетичний світ автора. 

Ще зупиняємося на одному вірші «Балада про кривавих солов’їв». Тут смерть відтворена засобами і 
барвами, які нагадують нам моменти у кінофільмі «Тіні забутих предків». Але у поета головна тема не смерть, він 
поет життя,і саму смерть бере як момент життя. В його поезії панує відчуття доброти людського призначення, хоч 
й життя додало й трохи гіркоти – ні, не гіркоти, а добросердної сумовитості та, може, великодушної іронії - 
насамперед щодо самого себе…  

Василь Голобородько – поет національного страху. Здається, саме страх є визначальним чинником 
шокового враження, яке справляють кращі тексти митця на читача. Страх маленької людини, якою є кожен з нас, 
навіть геній, навіть впливовий начальник, навіть неабиякий багатій, навіть велике ніщо. Страх перед 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
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всепоглинаючою ілюзією Системи – мається на увазі, зрозуміло, не лише радянська система, яка Голобородькові 
одкровення небезпідставно сприйняла свого часу на власну адресу, але Система як така, в усіх її інваріантах і з 
усіма її суспільними означеннями, визначеннями й характеристиками. 

Пояснюю студентам, що у деяких нових творах автор еволюціонує до трохи іншої традиції сприймання 
поезії: 

Поезіє, 
що ти є? 
Ти – навіть не кровоспинне, 
ти – навіть не обеззаражувальне, 
ти – навіть не анестизуюче. 
Ти – клаптик бавовни, 
що всотує в себе з задавнених ран 
сукровицю, гній і відмерлу тканину, 
щоб відразу після того бути 
викиненим у помийницю – 
побільшуючи собою 
поклади світового смітника. 
Поет намагається вкласти свій «клаптик бавовни» в задавнені рани національного ,політичного і 

духовного існування доступним йому способом – віршем , прагне достукатися до сердець своїх співвітчизників, які 
«відходять від роду, йдучи слідом за каменем днів, що скочується у провалля». Чи вдасться це йому? – питання, 
вочевидь, риторичне. 

За кожним твором відчувається сам автор – натура спостережливої, доброї і вимогливої до себе людини, 
яка бере в руки перо лише тоді, коли воно само береться. Голобородько усвідомлює себе спадкоємцем 
українських письменників, які обрали собі на свій страх і ризик тернистий шлях свого народу.  

Читаєш і мимоволі думаєш про те, яким же рясним на таланти було покоління «пізніх шістдесятників», 
«постшістдесятників» - і скільки втратила наша література. Скільки ще має відбутися отих «запізнілих прибуттів», 
про одне з яких Василь Голобородько написав у однойменному вірші своєї збірки! Що ж до Василя Голобородька, 
то поштовх, який він дав українській поезії, привів у рух нові сили в ній. 

Така зовнішня канва життєвого і творчого шляху Василя Голобородька.  
При вивченні даного матеріалу студенти повинні вміти визначити національну своєрідність і 

загальнолюдську значущість творів сучасної української літератури.  
На домашнє завдання пропоную підготувати усні повідомлення: 
1.Чим привабила мене поезія Василя Голобородька. 
2. Штрихи до портрета Василя Голобородька. 
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РОЛЬ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ ДЛЯ РЕЦЕПТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Головне завдання навчання граматики – навчити студентів практично користуватися нею в 
комунікативних цілях, тобто оволодіти способами змінювати форми слів і комбінувати слова в реченні – оволодіти 
граматичними навичками. Головні питання сучасної методики навчання – це відбір граматичних явищ з 
урахуванням мети навчання та послідовності їх засвоєння; способи презентації граматичних явищ залежно від 
виду мовленнєвої діяльності, в якій вони використовуються; співвідношення роботи по структурах (аналогії) і 
правил при навчанні граматики. 

При підбиранні граматичних явищ для засвоєння на даному етапі потрібно враховувати не тільки 
принцип навчання матеріалу від легкого до важкого та лексичний запас, який дозволяє можливість вироблення 
автоматизмів, але і потребу в комунікації, тобто необхідність вивчати перш за все ті граматичні явища, без яких 



184 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»   
 

 

неможливо забезпечити практичне використання мови. При цьому потрібно розподілити граматичний матеріал 
для таких видів мовленнєвої діяльності як говоріння, читання, аудіювання, писання. Оскільки при аудіюванні та 
читанні студенти сприймають граматичні явища вже використані та скомбіновані в реченнях, для цього можуть 
бути відібрані такі граматичні явища, які на даному етапі не потрібні студентам для породження мовлення (вміння 
говорити). 

Система граматичних правил та вправ, які потрібні для формування навичок побудови речень, також 
буде відрізнятись від вправ, спрямованих на оволодіння навичками розпізнавання вже використаних граматичних 
явищ під час слухання та читання. Ці вправи та правила будуть скоріше носити характер інструкцій, які 
вказуватимуть студентам, що і як вони повинні зробити, щоб правильно розпізнати певну граматичну форму. 

Граматичні дії є компонентами різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, 
писання). Кожній з цих діяльностей притаманна своя специфіка: при породженні мови студент вже знає зміст, 
який йому потрібно висловити, і його завдання – підібрати необхідно для цього мовну форму, щоб адекватно 
передати свою думку; а при сприйнятті мовлення форма подається вже “ готовою ”, і по ній потрібно відтворити 
зміст. Таким чином, операції та дії, які студенти повинні виконувати в процесі утворення і сприйняття мовлення, є 
прямо протилежними одне одному, тому, відповідно, і методика навчання різним операціям та діям, які входять в 
склад даного виду мовленнєвої діяльності, буде різною. 

Проте, слід мати на увазі, що одне і те ж граматичне явище може бути вжите як при утворенні, так і при 
сприйнятті мовлення ( в продуктивній і рецептивній мовленнєвій діяльності), тому вправи для навчання операціям 
та діям можуть набувати як репродуктивного, так і рецептивного характеру. 

Деякі мовознавці розрізняють дві граматики: одна для навчання вміння говорити, інша – для читання. 
Особливістю пасивної граматики – граматики для читання – є те, що по ній повинні вивчатися формальні ознаки 
граматичних явищ, які студенти повинні визначити, розпізнати, а потім спів ставити вказану форму з відповідним 
значенням. 

Пасивна граматика вивчає функції, значення елементів даної мови, виходячи з їхньої форми, їх 
зовнішньої сторони. Питання про необхідність диференційованого підходу до вивчення граматичних явищ в 
залежності від видів мовленнєвої діяльності, в яких вони використовуватимуться, розглядається також в 
психологічних дослідженнях міжнародного рівня, складаються та видаються практичні курси граматики для 
рецептивного володіння (читання). 

Читання як комунікативний процес ставить перед читачем наступні завдання: розпізнати графічну форму 
морфем, слів, речень і сприймати зміст, що в них виражений. Зріле читання характеризується автоматизмом 
перцептивної обробки поданого друкованого матеріалу і адекватністю вирішення змістових завдань, які 
виникають під час здійснення мовленнєвої діяльності. Тому шлях навчання пасивної граматики повинен 
повторювати цей комунікативний процес – описання явища пасивної граматики повинно проводитися від форми 
(її ознак) до розкриття його змісту, а вправи повинні бути спрямовані на вироблення автоматизму впізнавання цих 
ознак і співвідношення їх з відповідним значенням. 

При навчанні пасивної граматики використовуються правила, які виконують для студентів роль інструкцій 
до виконання дій, але правила-інструкції пасивної граматики суттєво відрізняються від правил-інструкцій активної 
граматики (для продуктивних видів мовленнєвої діяльності). 

Правила пасивної граматики повинні містити вказівку на ознаки, по яких можна впізнати те чи інше 
граматичне явище. Наприклад, сполучення допоміжного дієслова to be в минулому часі (was, were) з іншими 
дієсловами із закінченням -ing (reading) є ознакою часової форми Past Continuous. Дієслова в Past Continuous 
виражають тривалу дію і перекладаються на українську мову дієсловами минулого часу недоконаного виду (He 
was reading. – Він читав.) 

Правило-інструкція не тільки вказує на граматичну форму і зміст граматичного явища, але і повинне 
також в логічній послідовності викладати ті розумові дії, які повинен виконати студент, щоб впізнати і зрозуміти 
граматичне явище в тексті. Таким чином, це правило являє собою алгоритм. Наприклад, щоб навчити студентів 
вміння впізнавати в тексті складний додаток, правило формулюється таким чином: 

Якщо після ввідних дієслів (to know, to want, to wish, to expect, to tell…) в реченні вживається іменник або 
займенник з подальшим інфінітивом (We expect them to arrive tomorrow), займенник them означає особу або 
предмет, що виконує дію, а інфінітив to arrive – дію, що цей предмет виконує (Ми сподіваємось, що вони 
прибудуть завтра). 

Це правило може бути перероблене в інструкцію, якщо вказати на відповідні дії, які необхідно виконати 
для впізнання граматичного явища: 

1) якщо в тексті зустрічається займенник після одного з ввідних дієслів (to know, to want, to wish, to 
expect, to tell…), перевірити, чи за ним вжито інфінітив; 

2) якщо за займенником (чи іменником) йде інфінітив, це означає, що дана конструкція є складним 
додатком; 

3) щоб перекласти дану конструкцію на українську мову, потрібно: а) перекласти ввідне дієслова; б) 
поставити після нього сполучник щоб (що, як); в) перекласти іменник (займенник) в називному відмінку; г) 

перекласти інфінітив, узгодивши його з підметом (іменником і займенником). 
I want – Я хочу 
I want them – Я хочу, щоб вони 
I want them to help us. – Я хочу, щоб вони допомогли нам. 
Отже, це правило-інструкція являє собою алгоритм сприйняття граматичного явища. Чим точніше 

складений алгоритм, тим легше буду студентам впізнати граматичне явище. Причому при поясненні граматичного 
явища за допомогою правила-інструкції значення нового граматичного явища доцільно розкривати за допомогою 
перекладу. 

Навчання граматичного явища для рецептивних видів мовленнєвої діяльності за допомогою правила-
інструкції доцільне тоді, коли структура, що вивчається, не має аналогії в українській мові, а також для 
розпізнавання явищ, які мають спільні (морфемні) ознаки або утворюються за допомогою тих самих допоміжних 
слів тощо. Наприклад, дієслівний суфікс -ing в англійській мові може означати герундій (віддієслівний іменник), 
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часову форму Continuous Tense (тривалий час), безособову форму дієслова Participle I (дієприкметник). 
Відповідно ця форма може перекладатися на українську мову іменником, дієприкметником, дієсловом або 
підрядним реченням. Оскільки всі ці граматичні явища вивчаються на різних етапах, їх введення доцільно робити 
спочатку для пасивного засвоєння. Тоді, для перекладання на українську мову, студентам даються такі інструкції: 

– якщо перед дієсловом із суфіксом -ing іде допоміжне дієслово to be в певній часовій та особовій формі 
(залежно від підмета), воно перекладається на українську мову дієсловом недоконаного виду у відповідному часі; 

– якщо ця дієслівна форма вживається після дієслова, яке є присудком (I like reading books), або 
частиною складного присудка, вона перекладається на українську мову інфінітивом (Я люблю читати книжки) або 
віддієслівним іменником (Я люблю читання…); 

– якщо після даного слова слідує іменник з прикметником, воно перекладається на українську мову 
іменником (reading of books – читання книжок) і т. д. 

Таким самим чином можна розробити правила-інструкції для розпізнавання відмінків іменника за 
допомогою артиклів у німецькій мові (der Name – називний відмінок чоловічого роду, der Nacht – родовий або 
давальний відмінок жіночого роду…). При вивченні німецької мови, більш флективної в порівнянні з англійською, 
студентам пропонується більша кількість правил. 

Правила-інструкції можна використовувати при навчанні граматичних явищ, які є одиничними і не 
підлягають узагальненню, а також при отриманні потрібної граматичної інформації із словника при читанні 
(множина іменників у німецькій мові). 

Вправи для формування навичок сприймання та розпізнавання граматичних явищ повинні бути 
спрямовані в першу чергу на вироблення автоматизмів, які допоможуть вичленити, впізнати ознаки даного явища, 
а по-друге, сформулювати певні стереотипи, які допоможуть передбачати граматичні явища під час читання. 

Для того, щоб студенти навчилися помічати ознаки граматичних явищ, спочатку їм слід запропонувати 
окремі, не зв’язані з собою по змісту речення, в яких вони повинні підкреслити ознаки даного явища, наприклад: 
“підкреслити в даних реченнях ознаки Past Perfect (Plusquamperfekt)”. 

Крім того, корисно практикувати також і письмові (в основному, домашні) вправи, в яких потрібно вжити 
форму, що вивчається (мовні вправи). Наприклад: “замінити пропуски дієсловами в Past Perfect 
(Plusquamperfekt)”. Те, що студенти повинні написати граматичну форму, ще раз приверне їхню увагу до її ознак. 
Умовою виконання вправ такого типу повинна бути точна вказівка на те, яку граматичну форму необхідно 
використати так, щоб увага студентів була зосереджена на ознаках даного явища. 

Коли студенти зможуть вже безпомилково виділяти ознаки граматичного явища, їм слід запропонувати 
диференціюючи вправи для розмежування омонімічних форм. Наприклад: “підкреслити дієслова в Past 
Continuous в даних реченнях”, де поряд з реченнями, що місять Past Continuous, можуть бути речення, 
наприклад, такого типу: “The boy running along the street is my brother. The coming exams made him nervous. The 
approaching train made a strong noise. There was a modern building looking out of the place in the old street.” Студенти 
повинні будуть підкреслити дієслова в Past Continuous і пояснити, за якими ознаками вони їх виявили. Всі вправи, 
пов’язані з формуванням навичок ви числення ознак, повинні будуватися на знайомому лексичному матеріалі. 

Після того, як в студентів сформуються автоматизовані навички впізнавання граматичного явища, 
потрібно виробити в них здатність до спонтанного мимовільного сприйняття цього явища в тексті. З цією метою 
необхідно забезпечити студентам достатню практику в читанні невеликих зв’язних по змісту уривків тексту, 
наповнених структурами, що вивчаються, з метою вироблення певного фразового стереотипу. Читання в процесі 
виконання таких вправ має бути голосним (читання вголос), тому що і при утворенні рецептивних навичок 
необхідне відтворення мовного матеріалу. Таке відтворення сприяє формуванню передбачення граматичних 
явищ під час читання, тобто студенти оволодіють необхідним вмінням за початком речення здогадуватися про 
його кінець. 

Таким чином, раціональна та цілеспрямована робота по формуванню автоматизованих навичок 
сприймання (впізнавання) і розуміння граматичних явищ є необхідною передумовою для навчання читанню. 
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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄПИСУ ПИСЬМЕННИКІВ 

 
Життєпис письменника вивчають як окремі відомості про нього в основній школі і як цілісну біографію в 

старшій. Засадничими є принципи історизму, актуальності, психологізму, екзистенційності, естетизму. Автор має 
постати перед учнями як історична особа ,конкретно доля , жива людина, яка мислить та емоційно реагує на світ і 
своє перебування в ньому, як неповторна особистість, митець, безсмертя якого у художньому спадку. 

Методична модель розгляду індивідуального стилю письменника тісно пов’язана з вивченням його 
життєпису. Вона містить передовсім аналіз художніх текстів у параметрах мистецької майстерності автора, 
зіставлення з творчою манерою інших авторів, узагальнення ознак ідіостилю.  
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Завдання, принципи, джерела і форми вивчення життєпису письменника 
Завдання розгляду життєпису митця полягають у тому, що учні мають ознайомитися з його особистістю 

та долею; зрозуміти особливості творчого доробку – жанрові, тематичні, ідейні; уявити стосунки з різними людьми 
й суспільством; дізнатися, чи було гідно поціновано талант автора за життя; зрозуміти його як людину, захопитися 
сильними рисами характеру, зацікавитися творчістю. 

Викладання біографії письменника ґрунтується на таких принципах: 
1.Принцип історизму. Учитель має зобразити письменника як особу, що жила в певну історичку добу в 

певному краї. Довести, що митець своїм словом впливав на історичний час, адже художній світ твору і реальність 
взаємопов’язані. 

2.Принцип актуальності. Узагальнення мають ґрунтуватися на достовірних фактах біографії письменника. 
Слід наголошувати на подіях, які були визначальними в існуванні митця, розповідати про знакові повороти долі. 
Однак на письменника впливає і повсякденність, побут, сприяючи або, навпаки, перешкоджаючи його творчій 
реалізації. 

3.Принцип психологізму. Учителю потрібно розкрити внутрішні мотиви вчинків автора, переживання 
життєвих подій, провідні риси характеру, почуття і думки, що були реакцією на світ. Проникнути у світогляд 
письменника допомагають знання його творчості, мемуаристики, а також емпатія.  

4.Принцип естетизму. Творчість є суттю письменницького життя, митець живе водночас у реальному світі 
і світі творчої уяви. Учитель має занурити школярів в художні хронотопи його книг, ввести у коло їх персонажів, 
викласти естетичні принципи і мистецькі захоплення. 

У сучасній методиці провідним принципом викладання життєпису письменника є історизм. Українські 
автори творили переважно в умовах бездержавності, заборон на рідну мову та вільне слово, зазнаючи утисків і 
репресій. Крізь призму історії діти мають розуміти долю письменника, крізь його особисту долю – історію 
Батьківщини. Можна ненав’язливо спроектувати долю творця на історичний шлях України, запропонувавши учням 
пояснити його екзистенційний вибір у складних ситуаціях буремних подій епохи. Варто розглядати не лише факти 
біографії , а й внутрішню логіку подій, проблему вибору, інтерпретацію певних подій в його творчості.  

Якщо письменник був земляком учнів, слід розповісти про це (бажано у формі учнівської співдоповіді ). 
Автор стане ближчим школярам, бо між ними виникне духовний зв’язок, попри часову віддаленість. 

Отже, вчитель повинен допомогти дітям пізнати митця як людину, зрозуміти витоки його творчості. 
Розгляд біографії письменника матиме не лише пізнавальне, а й екзистенційне значення: молода людина відкриє 
для себе іншу особистість, засвоїть її досвід, осмислено підійду до власного життєвого вибору та ієрархії 
цінностей.  

У викладі біографії слід дотримуватись золотої середини, презентуючи письменника як громадянина, 
митця, звичайну людину. Про патріотичний подвиг – вірність рідному слову – варто розповідати без зайвого 
пафосу, про приватне життя – делікатно, з повагою. Цікаві моменти необхідно показати образно, прагнути 
створити ефект присутності автора; саме їх діти можуть обрати для біографічних етюдів, які є творчою формою 
самостійної роботи над біографією письменника. 

Розкриваючи життєпис письменника, потрібно звернути увагу класу на його походження (рід, генетичну 
пам’ять), описати природу та архітектуру краю, де минуло дитинство, людей, які були поруч, освіту майбутнього 
письменника, його мрії і прагнення. У житті кожного митця є своя драма, співчутливе її змалювання допоможе 
краще осягнути його долю. Учням доречно поставити питання: чи зазнав автор особистого щастя; чи видавали 
його твори; чи був він визнаним за життя тощо.  

Кожний урок із вивчення біографії варто розпочинати «цікавинкою», викликаючи інтерес у дітей (Б. 
Степанишин). Викладання біографії має підпорядковуватись методичному принципу «неповторна особистість – 
неповторна розповідь». Почати урок можна віршем або, записавши на дошці цитату з мемуаристики, поставити 
дітям проблемне запитання. Прийом самостійного учнівського дослідження доцільно застосовувати при вивчені 
біографії як співдоповідь про певну сторінку життя і творчості. 

Розповідь про письменника має бути безпосередньою і щирою. Для короткого цитування обирають 
образний, проникливий текст: уривок із твору, щоденника чи листа письменника, влучну характеристику, дану 
сучасником, науковцем, іншим письменником, вірш, написаний про нього, тощо. 

Життя митця – це передусім життя його творів, тому вчитель у процесі викладу біографії повинен 
називати твори, демонструвати їх різноманіття, зацікавлювати у прочитанні. Не варто обмежуватися назвою і 
жанром, слід переказувати цікавий епізод, зазначати мистецьку знахідку, – тож учитель має знати творчість 
письменника значно ширше за шкільну програму. 

Із метою вивчення життєпису письменника учнів можуть виконувати такі завдання: 

 підготувати співдоповідь про певний період із життя письменника або грань його таланту ; 

 заповнити хронологічну таблицю (не перевантажуючи її датами і другорядними подіями, обов’язково 
зазначаючи в ній твори); 

 відповісти на питання, що вимагають розуміння життєвого шляху й особистості митця; 

 вивчити напам’ять вірш про письменника; 

 самостійно прочитати біографічний твір (роман, повість, оповідання) і переказати уривок із нього; 

 дослідити мемуаристику: ознайомитися з листами, спогадами, щоденникам тощо і зробити відповідне 
повідомлення на уроці; 

 написати біографічний етюд або біографічне есе; 

 зробити бібліографічне дослідження (скласти список літератури – творів письменника і творів про 
нього); 

 інсценувати епізод з життя митця.  
Викладаючи біографію письменника, учитель може використати багато джерел та наочних посібників, 

але важливо в надмірній кількості фактів не втратити цілісне уявлення про людину, митця, талановиту 
особистість, індивідуальність зі своєю вдачею і життєвою долею. Особливе міститься передусім у душі 
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письменника, в його внутрішньому світі, лишу згодом виявляється у вчинках, стосунках із людьми та природою, у 
творчості та поворотах долі. 

Форми і методи вивчення біографії 
Уроки, на яких вивчається біографія письменника, можуть проводитися у різних методичних формах. 
В основному є два різновиди лекції, які практикуються під час вивчення біографій письменників. Перший 

з них – монологічний виклад матеріалу з застосуванням ораторських прийомів, що підсилюють емоційний вплив 
на учнів. Деякі методисти називають таку форму художньою розповіддю. Зразки її можна знайти в багатьох 

передмовах книжок з серії “ Шкільна бібліотека ”. Проте звести всю біографію до художньої розповіді не завжди 
вдається. Та і потреби в цьому немає.  

Другим різновидом лекції є монологічні розповідь з широкою постановкою завдань, що активізують 
мислення учнів. Так, перед вивченням життєвого і творчого шляху І. Франка вчитель може поставити 
дев’ятикласникам завдання простежити, які риси характеру письменника виявляють у його вчинках, які факти 
переконують в нас його прямоті, громадянській сміливості. 

Подаючи певні відомості про митця, вчитель має врахувати, наскільки учні знайомі з його життям ( із 
попередніх класів, переглянутого кінофільму, прочитаної книги, на основі екскурсії до літературно – 
меморіального музею ). Природно, що вони прагнуть розповісти на уроці про те, що вже знають. На допомогу 
вчителі приходить бесіда. Вона пробуджує активність школярів, викликає їх на відверту розмову. Широко 
практикують учителі підготовку учнями рефератів про письменника, самостійний аналіз ними епістолярної 
літератури, мемуарів тощо. 

Теми рефератів повинні бути посильними і цікавими для школярів, наприклад: «Перебування Т. 
Шевченка на Київщині «М. Коцюбинський у спогадах сучасників», «Образ Тараса Шевченка за фільмом «Сон», 
«Образ Івана Франка за твором «Терен на шляху» П. Колосника». Така робота сприяє розвитку пізнавальних 
інтересів дітей, їх самостійності та ініціативі, прищеплює навички елементарних досліджень. Важливо, щоб 
повідомлення, зроблені учнями, доповнювали, а не повторювали сказане вчителем, були лаконічними й не 
забирали багато часу. 

Можні порекомендувати учням почитати на вибір кілька книжок про письменника, а потім обмінятися 
враженнями про прочитане, переказати близько до тексту епізоди, що найбільше запам’яталися. Скажімо, під час 
вивчення біографії Т. Шевченка учні познайомляться з творами «Тарасові шляхи» О. Іваненко, «Петербурзька 
осінь» О. Ільченка, «Син – колос» Д. Косарика, «Багряні тіні» М. Рубашова, «Поетова молодість» Л. Смілянського, 
«В степу безкраїм за Уралом» З Тулуб, «Вітрила» В. Шевчука, в яких змальовано поета в різні періоди його життя; 
осмислюючи біографію Лесі Українки вони звернуться до таких творів, як «Велет розпалює ватру» К. Граната, 
«Іду до тебе» І. Драча, «Дочка Прометея» М. Олійника, «Леся Українка» А. Костенка та ін. 

Під час вивчення біографії письменників широко використовуються технічні засоби навчання, кінофільми, 
діафільми та навчальне телебачення. Крім навчальних і хронікально –документальних фільмів, учитель може 
звертатися і до фільмів ігрового характеру, в яких образи письменника та його сучасників створюються акторами. 
Перегляд фільму завершується бесідою за таким запитаннями: як передав автору вдачу, характер, думки і 
помисли митця? Які найголовніші риси його особистості підкреслено у фільмі? Який епізод фільму, на вашу 
думку, є найяскравішим? 

Навіть при застосуванні одного й того ж методу чи форми роботи не повинно бути місця шаблону й 
штампу. Слід уникати стандартної схеми: народився, жив, писав, помер. Під час розповіді вчитель не повинен 
часто вдаватися до висловів “вірний син народу”, “геніальний художник”, “співець свободи” “борець за правду і 
щастя” “гордість і слава нашої літератури”. Вони, безперечно, є засобом характеристики письменника, але від 
безконечного повторення бліднуть, втрачають свій зміст. 

У хорошого словесника кожен урок, присвячений вивченню біографії митця, своєрідний, не схожий на 
інші. Якщо першу сторінки біографії І. Франка він відкриває словесним портретом письменника, що його так 
майстерно змалював М. Коцюбинський у своєму рефераті, а розповідь про Лесю Українку розпочне читанням 
вірша про поетесу, то лекцію про життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського – афоризмом, вільним перекатом 
художнього твору про письменника або читанням спогадів про нього.  

Взагалі протягом усього уроку суто науковий, мало емоційний матеріал слід поєднувати з цікавими 
фактами життя митця. Таке поєднання дає змогу підтримувати інтерес учнів. 
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ТРУДНОЩІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Переклад з однієї мови на іншу - це складний процес розумової діяльності людини. Перекласти - означає 
адекватно відтворити поняття, виражене засобами однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, відтворити 
оригінал з урахуванням взаємодії змісту і форми. 

Науково-технічна сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. У зв'язку з бурхливим 
розвитком техніки та поширенням науково-технічної інформації виросло значення науково-технічного перекладу. 
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Переклад науково-технічної літератури відрізняється від перекладу художньої літератури, газетних 
статей, документально-ділового матеріалу тощо. До поняття "науково-технічна література" входять такі її 
різновиди, як власне науково-технічна література, а саме, монографії, збірники та статті з різних проблем науки і 
техніки; учбова науково-технічна література (підручники, довідники і т.д.); науково-популярна література з різних 
галузей техніки; технічна і супровідна документація; технічна реклама, патенти та ін. Переклад такої літератури 
викликає певні труднощі.  

Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. 
При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові проблеми.  

Мова науково-технічної літератури відрізняється від розмовної мови або мови художньої літератури 
певними лексичними, граматичними та стилістичними особливостями.  

Найбільш типовим лексичним признаком науково-технічної літератури є насиченість тексту спеціальними 
термінами, термінологічними словосполученнями. Терміни – це слова або словосполучення, які мають 
лінгвістичні властивості як і інші одиниці словникового складу. Відмінність терміна від звичайного слова залежить, 
перш за все, від його значення. Терміни виражають поняття науковооброблені і властиві лише конкретній галузі 
науки і техніки.  

Науково-технічні терміни як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки 
або техніки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і є однією з головних причин виникнення 
труднощів при перекладі з огляду на їх неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у випадку 
термінів-неологізмів) та національну варіативність.  

Також при перекладі значні труднощі іноді виникають через те, що в лінгвістичному аспекті терміни, як і 
інші слова мови, мають явище багатозначності. У мові науки і техніки це явище поширене через те, що у 
терміносистемах різних галузей науки і техніки широко застосовується так зване семантичне словотворення, коли 
існуючій формі слова приписується те чи інше значення.  

У деяких випадках один і той же термін має різні значення в межах різних наук. Особливі труднощі для 
перекладу становлять випадки, коли один и той же термін має різне значення в залежності від приладу чи 
обладнання. Вирішальним при перекладі багатозначного терміна є контекст. 

У спеціальному тексті нерідко буває елемент новизни, який є особливо цікавим для читача, але 
пов'язаний із вживанням нових термінів (термінів-неологізмів), ще не зафіксованих у словниках. Зрозуміло, що 
такі випадки можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Основна умова подолання цих труднощів 
полягає у детальному аналізі описуваного явища і передачі його термінами, що вже є усталеними в науці. 
Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і перш 
за все - у періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач.  

Окрім термінів, технічні тексти характеризуються вживанням спеціальної технічної фразеології. Сюди 
також належать випадки, коли загальновживане слово в певних словосполученнях набуває термінологічного 
значення.  

Характерною рисою сучасної науково-технічної літератури є використання скорочень та абревіатур.  
Науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови 

і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані 
лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 відсотків усіх слововживань та 15 
відсотків словникового складу. З точки зору їх перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що 
останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їх розуміння 
звичайно не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники 
скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення. 

Слід пам'ятати, що в процесі перекладу загальноприйняті, тобто офіційні скорочення не можна довільно 
змінювати та замінювати. 

Серед лексичних труднощів перекладу науково-технічного тексту слід виділити наявність певної групи 
інтернаціональних слів, які, незважаючи на схожість звучання у різних мовах, відрізняються в кожній мові своєю 
семантикою і стилістичним забарвленням. У теорії перекладу такі слова відомі як "зрадливі друзі перекладача". 

Часто студенти на підставі зовнішньої схожості двох лексичних одиниць різних мов ототожнюють їх 
значення. Це призводить до помилкового сприймання інформації іноземною мовою, а отже до спотворення змісту 
тексту, що перекладається.  

Складність перекладу слів подібного звучання - "зрадливих друзів перекладача" полягає в необхідності 
правильного добору значення слова, яке відповідало б змісту конкретного тексту. Нехтування контекстом є 
найчастішою причиною смислової помилки. Саме контекст ліквідовує багатозначність слова і забезпечує 
конкретизацію того чи іншого значення. 

Якщо лексичні відмінності в тексті є очевидними (наявність спеціальної лексики, термінів), то у 
граматичному плані вони значно менш виразні, однак не менш різноманітні. 

Однією з найпомітніших граматичних особливостей науково-технічних текстів є велика кількість різного 
роду поширених складних (у першу чергу - складнопідрядних) речень, що вживаються для передачі типових для 
наукового викладу логічних відношень між об'єктами, діями, подіями та фактами. 

Граматична структура речення науково-технічних текстів має ряд особливостей: 

 наявність довгих речень, які включають велику кількість другорядних і однорядних членів. При цьому 
залежні від підмета і присудка слова часто стоять на відстані від того слова, яке вони визначають; 

 вживання багатокомпонентних атрибутивних словополучень; 

 вживання означень, утворених шляхом стяжки цілих синтаксичних групп; 

 вживання синтаксичних конструкцій, пасивних конструкцій, зворотів; 

 наявність пропусків деяких службових слів (артиклів, допоміжних дієслів) особливо в таблицях, 
графіках, специфікаціях. 

Між науково-технічними текстами, написаними різними мовами, існують значні граматичні відмінності, 
зумовлені особливостями граматичної будови мови, нормами і традиціями письмового наукового мовлення.  
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Саме розбіжності в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій і спричиняють 
значні граматичних труднощів перекладу. 

Нерідко труднощі виникають при перекладі науково-технічного тексту у зв’язку з відмінністю синтаксичної 
системи мов: послідовність елементів висловлювання в мові оригіналу та українській мові може не збігатися.  

Слід зазначити, що деяким мовам (зокрема англійській та німецькій) властива граматична 
багатозначність, тобто одні і ті ж самі дієслова можуть бути самостійними дієсловами, допоміжними дієсловами 
або дієсловами з модальним значенням. Що теж викликає труднощі при перекладі. 

До граматичних труднощів перекладу також належать ті граматичні явища мови тексту оригіналу, що 
мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики. 

Лексика і граматика також тісно пов’язані із жанрово-стилістичними проблемами, оскільки до 
стілистичних характеристик тексту відносяться такі особливості, як: 

 частотність вживання в текстах певних слів, які притаманні тій чи іншій галузі; 

 застосування певних граматичних форм; 

 вживанння тих чи інших граматичних структур. 
Існування жанрово-стилістичних проблем науково-технічного перекладу пов’язані з певними 

розбіжностями у стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних текстах мови оригіналу 
та української мови, особливостями вживання слів і сталих образних і необразних словосполучень.  

Серед жанрово-стилістичних труднощів перекладу науково-технічних текстів українською мовою варто 
виділити такі: 

 переклад, так званих, метафоричних термінів; 

 переклад образної та необразної фразеології; 

 переклад різноманітних кліше; 

 наявність у такого роду текстах розмовних лексичних елементів. 
Для подолання цих труднощів перекладачеві слід, перш за все, навчитися ідентифікувати такі проблеми 

в науково-технічному тексті. Крім того, потрібно формувати навички для подолання різноманітних стилістичних 
труднощів перекладу із урахуванням норм української мови та жанрових норм культури мови оригіналу. 
Перекладачеві потрібно не тільки знати, а також вміти застосовувати адекватні способи та прийоми перекладу 
тих елементів науково-технічного тексту, що визивають найбільші труднощі. А також не слід забувати про 
прагматичну адаптацію оригінального тексту під час перекладу. 

При перекладі науково-технічної літератури особливо важливе значення має предмет перекладу. 
Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, є 
повне розуміння його перекладачем. Перекладач повинен орієнтуватися у тій предметній галузі, до якої належить 
призначений для перекладу текст. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання 
самих явищ, процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі. 
Перекладач повинен детально вивчити ту область науки і техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо 
користуватися відповідними термінологічними словниками. 

Під час перекладу важливо правильно зрозуміти зміст речень, смислові відношення між реченнями та 
значення метатекстових елементів, що беруть участь в організації тексту. Природно, що найбільший комплекс 
граматичних проблем перекладу пов'язаний із розумінням синтаксичної структури та морфологічного складу 
речень як мовних елементів, що є безпосередніми носіями предметної інформації. 

При перекладі науково-технічних текстів, слід брати до уваги такі рекомендації. Передусім потрібно 
прочитати текст повністю, звернувши увагу на заголовок, оскільки він відбиває головний зміст тексту. Після за-
гального ознайомлення зі змістом тексту його треба перекладати речення за реченням. Неодмінно належить 
враховувати структурний тип речення (просте, складносурядне, складнопідрядне). 

Ознайомлюючись із синтаксичною побудовою речення, слід насамперед звернути увагу на присудок, 
який має своє постійне місце і обов'язково містить дієслово з яскраво вираженою морфологічною 
характеристикою. 

Під час перекладу науково-технічного тексту неодмінно треба пам'ятати про розбіжності в побудові 
речень мови оригіналу та української мови, про відмінність системної організації мов.  

Час від часу в процесі перекладу виникає необхідність текстової модифікації, яку важко передбачити і яка 
потребує оказійного здійснення в кожному окремому випадку. Йдеться про те, що нерідко загальний зміст і 
контекст потребують введення одних слів і опускання інших, часткової або повної перебудови всього речення за 
вимогами граматичної норми мови, якою здійснюється переклад. 

Головну увагу під час перекладу варто спрямовувати на його адекватність і точність, враховувати кінцеву 
мету - якнайточніше відтворення оригіналу засобами української мови. 
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СТРУКТУРНІ СКЛАДНИКИ КОНЦЕПТУ ВЛАДА В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Встановлення структури концепту залишається дискусійним питанням. У лінгвокогнітології досить 

поширеною є польова модель концепту З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, згідно з якою концепт містить: 1) ядро – 
прототипову одиницю з найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, що може бути як загальнонародною, так і 
груповою й індивідуальною; 2) базові шари, що розрізняються за ступенем абстракції й послідовно 
нашаровуються на ядро (порівн.: толерантність – політична, наукова, побутова, педагогічна, релігійна, спортивна, 
музична тощо); 3) інтерпретаційне поле концепту, що залучає оцінки та трактування змісту ядра концепту 
національною, груповою та індивідуальною свідомістю [3, с. 60-64].  

Автори моделі, пов’язують ядро концепту з чуттєво-наочним образом, який репрезентує той чи інший 
концепт в індивідуальній свідомості і який можна встановити лише на підґрунті психологічного експерименту 
(автобус → жовтий; мистецтво → картини; релігія → люди, що моляться). ‘Базові шари концепту’ (‘семеми’), тобто 
сукупність його концептуальних ознак (‘сем’) насправді ототожнюються з базовими семантичними ознаками 
слова-імені концепту, що виводяться на підставі аналізу дефініцій, синонімічного та антонімічного рядів, 
частиномовних репрезентацій слова-імені концепту та прикладів його актуалізації у тексті. Інтерпретаційне поле 
концепту формується оцінками, настановами, висновками, закодованими у пареміях, афоризмах, фразеологізмах 
та прецедентних текстах [там само].  

Якщо слідувати цій польовій моделі, то ядром концепту ВЛАДА слід визнати наглядно-чуттєвий образ 
(наприклад, образ президента чи головнокомандувача); ‘базовими шарами’ – семантичні ознаки, встановлені на 
підґрунті вивчення усіх можливих відтінків значення лексеми power, виявлених на підґрунті компонентного аналізу 

лексеми та її синонімів й антонімів, а також їх вживання у тексті; інтерпретаційним полем концепту – настанови, 
оцінки та висновки, віддзеркалені в прислів’ях та афоризмах типу There must not be a balance of power; not 
organized rivalries, but an organized common peace (W. Wilson). Power tends to corrupt and absolute power corrupts 
absolutely (J. Acton).  

Таке трактування структури концепту викликає критику. Зокрема, А. П. Мартинюк висловлює аргументи, 
що не дозволяють з ним погодитися [2, с. 10]. По-перше, визиває заперечення еклектичність методів, 
застосованих для побудови моделі концепту: для встановлення ядра необхідний експеримент, у той час як 
методика встановлення базових шарів вичерпується компонентним аналізом, а інтерпретаційного поля – 
контекстуальним аналізом, які входять до арсеналу традиційних методів лінгвістики (структурної та 
функціональної семантики). По-друге, дані, отримані на підґрунті традиційних методик аналізу значення мовних 
одиниць, що репрезентують концепт, не верифікуються аналізом їхніх дискурсивних реалізацій з використанням 
дискурсивних методик, зокрема, методики когнітивно-прагматичної інтерпретації значення, яка дозволяє 
прогнозувати інференції інтерпретатора, що дає можливість уточнити як понятійний зміст концепту, так і його 
оцінні інтерпретації, які не можна зводити лише до паремій та інших ‘оцінно навантажених’ текстів.  

У лінгвокультурологічній моделі структури концепту Ю. С. Степанова виділено три структурних верстви: 
1) основну актуальну ознаку, відому кожному носію культури і значущу для нього; 2) додаткову чи декілька 
додаткових пасивних ознак, актуальних для окремих груп носіїв культури; 3) внутрішню форму концепту, не 
усвідомлювану у повсякденному житті, відому лише спеціалістам, але таку, що визначає зовнішню знакову форму 
вираження концептів [4, c. 47-48].  

Більшість лінгвокультурологів розрізняють понятійний, образний та ціннісний складники концепту. 
Понятійний складник містить лише фактичну інформацію про реальний чи уявний об’єкт, яка слугує підґрунтям 
для формування концепту; образний складник репрезентований когнітивними метафорами, що підтримують 
концепт у мовній свідомості; ціннісний складник визначає місце репрезентованого концептом феномена в системі 
аксіологічних орієнтирів лінгвокультурного соціуму. 

Намагаючись узгодити модель Ю. С. Степанова з найбільш поширеним лінгвокультурологічним 
трактуванням, Г. Г. Слишкін залучає усі три ознаки, виділені Ю.С. Степановим, до понятійного складника 
концепту. З такою точкою зору важко погодитися, оскільки у підґрунті усіх трьох ознак культурного концепту за Ю. 
С. Степановим лежить як понятійна, так і образна й ціннісна інформація, тобто “все те, що робить його фактом 
культури – вихідна форма (етимологія); стиснута до основних семантичних ознак історія; сучасні асоціації, оцінки 
тощо”. Саме наявність у структурі концепту інформації такого роду робить його відмінним від поняття, що 
‘мислиться’, тоді як концепт ‘переживається’ як “предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень”.  

Питання про зміст понятійного складника концепту теж слід віднести до числа дискусійних. Так, С. Г. 
Воркачев відмежовує понятійний складник від значущісного, визначаючи перший як усе “те у змісті концепту, що 
не є метафорично образним і не залежить від внутрішньо системних (‘значущісних’) характеристик його мовного 
імені [1, с. 80]. До значущісних характеристик, відповідно, віднесено повний семантичний опис синтагматичних та 
парадигматичних зв’язків слова-імені концепту, побудову синонімічного й антонімічного рядів імені концепту, його 
етимологічний аналіз, встановлення його частиномовних реалізацій і словотворчої продуктивності.  

Ми погоджуємося з думкою А. П. Мартинюк, яка наголошує, що ‘значущісний’ складник концепту не 
можна поставити в один ряд із понятійним та образним (ціннісним) складниками, тому що він лежить у мовній 
тілесно-матеріальній площині мовного знаку, яка дана досліднику в чуттєвому досвіді й відкриває доступ до 
аналізу понятійної, образної та ціннісної інформації, що лежить у ментальній ідеальній площині концепту. Лінгвіст 
отримує доступ до аналізу структури концепту саме через засоби вербалізації концепту, що репрезентують усі 
види знань про феномен, який стоїть за ними, “усе, що підведене під один знак і визначає буття знаку як певної 
когнітивної структури”. Відповідно, концепт є структурою, що виводиться із синтагматичних та парадигматичних 
відносин засобів його вербалізації, зафіксованих у тексті. “Мовна свідомість розкриває ті уявлення про час, долю, 
совість, владу, свободу, думку тощо, що склалися в культурі і відображені у мові, в першу чергу через фіксовану 
сполучуваність імен час, доля, совість, влада, свобода, думка. Частиномовна належність цих слів… свідчить, що 

явища, які стоять за ними, мають характер субстанції, тобто того, що існує в собі і дякуючи собі як носій 
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властивості, стану, дії”. Отже, виключаючи з аналізу понятійного складника концепту усе те, що “не залежить від 
внутрішньо системних ‘значущісних’ характеристик його мовного імені”, лінгвіст пориває з власне лінгвістичним 
аналізом і зосереджується на логічному аналізі абстрактного поняття, що відрізняється від концепту саме тим, що 
не має мовної прив’язки, тобто не є смисловою площиною мовного знаку [2, с. 11].  

 
Література: 

1. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2004. – 236 c.  
2. Мартинюк А.П. Концепт у дискурсивній парадигмі // Вісник Харківського національного університету. Серія 

“Романо-германська філологія”.– 2006. – № 725. – С. 9 – 12. 
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А.Стернин. – Воронеж : Изд-во 

«Истоки», 2001. – 192 с.  
4. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2001. – 990 с.  

 
 

Богдан Коваленко 
(Умань, Україна) 

 
ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛО-АМЕРИКАНЦІВ 

 
Прихильники розповсюдження іспанської мови у США вважають цей процес своєрідною спробою 

„перезавойовування” (reconquest), тобто певним поверненням Мексиці тієї території, яку вона втратила у ХІХ ст. В 

Америці існує чимало ресторанів мексиканської кухні, а в американському варіанті є численні назви 
латиноамериканських страв, як наприклад, taco, enchilada, chili, burrito, ceviche, tamale. У зв’язку з цим з’явилася 

тенденція проводити аналогію між розповсюдженням мексиканських страв, імміграцією з Мексики та 
розповсюдженням іспанської мови. Погрозу „домінування” іспанської мови та витиснення англійської мови у США, 
як вже зазначалося стали іменувати the whole enchilada, тобто „масова іспанізація” [4, c. 108]. 

Дослідники зазначають, що саме білі американці вважають іспанську мову загрозою і побоюються 
масової іспанізації. Проте науковці дійшли висновку, що розповсюдження іспанської мови у Сполучених Штатах 
нічим не погрожує функціонуванню домінуючої мови країни. Біле населення Америки фактично не володіє 
іспанською мовою, а серед другого (50%) та третього поколінь вихідців (100%) з Латинської Америки 
спостерігається тенденція до покращення знання англійської мови та втрачання мови їх власного етносу [4, 
c.112]. 

Аналіз фактичного матеріалу виявив, що англійсько-іспанський білінгвізм є непрямим наслідком 
вживання іспанізмів у мовленні білих американців США. Йдеться про те, що переважна більшість носіїв 
англійської мови є монолінгвами, які не володіють іспанською мовою. Проте у комунікації американці 
європейського походження вживають одиниці іспанської мови. Результати дослідження показали, що головним 
чинником, який зумовлює факт використання іспанізмів у мовленні англо-американців є етнічний стереотип. 

Особливості та характер вживання лексичного матеріалу іспанської мови білими американцями детермінується: 

 намаганням мовця передати власне ставлення до співрозмовника (як правило, негативного); 

 бажанням виразити негативні емоції, незадоволення; 

 намаганням досягти комічного ефекту. 
Наведемо випадок вживання одиниці іспанської мови з метою імпліцитної передачі ставлення мовця до 

співрозмовника. Нагадаємо, що деякі лексеми іспанської мови, як наприклад, слова amigo, adios, nada в 

англійській мові США у мовленні білих американців вживаються для вираження негативних емоцій, хоча у мові-
етимоні вони не мають негативного забарвлення. Ми вважаємо, що таке функціонування мовних одиниць 
іспанської мови, що мають нейтральний характер або позитивно забарвлені в американському варіанті 
англійської мови, зумовлено етнічними стереотипами білих американців по відношенню до іспаномовних етносів 
[1, с.240]. 

Наведеному нижче уривку передує сварка, в якій мовець погрожував співрозмовникові побиттям, якщо 
останній не залишить його самого. Проте на прощання він каже йому:“Hasta luego, amigo”, (до побачення, 
„друже”) he chirped. “Don’t forget my ten bucks. Pay the nurse” [3, c.131]. Вираз hasta luego в іспанській мові 

позначає „до скорого побачення”, але в зазначеному контексті і у численних мовленнєвих контекстах реалізується 
у значенні „ніколи не повертайся”. Очевидно, що і одиниця amigo в цьому та у більшості інших контекстів не 

позначає „друг”. Так, в американському варіанті за допомогою мовних одиниць іспанської мови імплікують 
негативне ставлення до співрозмовника. 

Одиниці adios та goodbye у мовленні білих американців виконують різні функції, перша лексема відбиває 

незадоволеність співрозмовником, недоброзичливість, навіть ворожість, у той час як остання зберігає 
нейтральність. Зокрема, прощання adios протиставляється його англійському аналогу goodbye у популярному 
трилері “Terminator 2: Judgement Day”. Головний персонаж, винищивши сили зла, говорить їм у слід “adios”, а коли 
у фінальному епізоді з'ясовується, що і сам герой має загинути, то „знущальне, глузливе” “adios” змінюється у 
його вустах на „піднесене” “goodbye”, звернене до друзів. У цій же стрічці вираз hasta la vista вживається з 

пейоративною конотацією та глузливим відтінком, яких він набув в англійській мові, хоча в іспанській мові вираз 
позначає „до зустрічі”. Головний герой руйнує термінатора, який несе зло, вимовляючи саме цю фразу [2, с.83]. 

У наступному прикладі, ображена людина, на яку не звертають уваги, яку ігнорують, також надає 
перевагу одиниці adios: …Billy Holtzner’s attention has shifted to a woman who was brushing her teeth in a lavatory 
with the door open….“Adios”, I said, walking away from the trailer with Helen [89, с.83]. В результаті, те, що мовець 
відчуває негативні емоції, а саме, образу, наголошено за допомогою лексеми adios, яку вживає білий 

американець, ідучи та не зачекавши поки на нього звернуть увагу. 
Як уже зазначалося, одним із непрямих наслідків англійсько-іспанського білінгвізму в США слід вважати 

окрему групу виразів іспанської мови. Вони не зафіксовані лексикографічними джерелами, але функціонують у 
мовленні носіїв англійської мови США і вживаються у спотвореному вигляді, тобто ці вирази є прикладами 
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навмисної фонетичної та граматичної дисторції, яка первісно відбувалася у мовленні носіїв англійської мови 
південно-західних штатів США. Аутентичні слова та вирази іспанської мови спотворюються носіями 
американського варіанту англійської мови, зокрема, з метою утворення каламбурів, що в результаті здобувають 
різного характеру, від жартівливого до образливого [1]. 

Результати дослідження показали, що для досягнення комічного ефекту мовці європейського 
походження надають перевагу „псевдоіспанським каламбурам”. Нагадаємо, що „псевдоіспанськими каламбурами” 
ми вважаємо спотворення справжніх одиниць іспанської мови. Той факт, що такі каламбури вживаються білими 
американцями для створення комічного ефекту, підкріплюється тим, що ці спотворення зустрічаються у газетах 
сатиричної спрямованості, як наприклад hasta la vista, baby – hasta la bye-bye, hasta la pasta, hasta la baby, vista. 
Серед розповсюджених каламбурів слід зазначити такі як, buenos noches – buena snow-shoes, muchas gracias – 
muchas grassy-ass, muy bueno – moooy bueno тощо. Вочевидь, що ця навмисна дисторція у вимові слів та виразів 

іспанської мови спрямовано не лише на створення комічного ефекту з претензією носіїв англійської мови на 
винахідливість, кмітливість і почуття гумору. Глузливий відтінок цих спотворень надає виразам конотації 
пейоративності, оскільки подібний зневажливий підхід до іспанської мови спричинено негативними етнічними 
стереотипами щодо вихідців з Латинської Америки. 

Отже, серед основних функцій, що виконують запозичення та вкраплення з іспанської мови у мовленні 
білих американців слід назвати: а) висловлення негативного ставлення до співрозмовника; б) передачу 
негативних емоцій, незадоволення; б) досягнення комічного ефекту (каламбури). 

Основними функціями запозичень та вкраплень з іспанської мови у мовленні “англо-американців” слід 
вважати передачу негативних емоцій, незадоволення; досягнення комічного ефекту (каламбури); імпліцитне 
вираження презирства та зневаги до іспаномовних спільнот. Мовленнєва діяльність “мексикано-американців” 
зумовлює наступні функції іспаномовного лексичного компоненту: відбиття національних особливостей власного 
етносу; віддзеркалення характерних рис власної етнічної групи; стилістично забарвлене позначення об’єктів, що 
мають відношення до культури та життєдіяльності етносу. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ КАЗАХСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 

 

В настоящее время английский язык преподается в аудитории с казахским языком обучения. Так как 
учащиеся усваивают английский язык на базе родного языка, возникает необходимость сопоставления фонетики, 
лексики и грамматики английского и казахского языков. Постановка произношения играет огромную роль как в 
овладении навыками устной речи, так и в других разновидностях языкового общения. Неправильность 
произношения звуков английского языка приводит к нарушению смысла слов, а также искажение речевой 
интонации также приводит к неверному пониманию смысла высказывания.  

Преподавание иностранного языка всегда требует знания и учета особенностей родного языка 
аудитории, так как основная трудность при обучении иноязычному произношению состоит в том, что учащиеся 
воспринимают звучание чужой речи сквозь призму фонетической системы родного языка. Обладая устойчивыми 
навыками слышания и произношения звуков родного языка. [1, c. 97] 

Как и в казахском, так и в английском языке каждое предложение оформляется интонацией 
определенного типа. Она является необходимой составной частью звучащей речи. Интонация конкретного 
предложения может быть различной при произнесении его различными людьми, т.к. это зависит от 
индивидуальных особенностей говорящего. [3, c. 40] И все же из этого многообразия можно выделить такие 
интонационные типы, которые носят общественно отработанный характер и выполняют коммуникативную, 
синтаксическую, логическую, оценочную и стилистическую функции. 

Когда мы говорим о коммуникативном значении интонации (т.е. о ее роли в общении), мы обычно 
различаем четыре типа: повествование, вопрос, побуждение и восклицание. Их интонационная структура 
рассматривается особенностями предложений.[3, c. 51] 

Осознанное использование важнейших функций интонации не менее существенно, чем овладение 
звуковым составом языка. Ошибки в интонации не только сильно искажают общее звучание речи, но и проводят к 
непониманию высказывания. Например, фраза үйде является повествовательной, если она произносится с 
понижением голоса в конце, а если произносить эту же фразу с повышением голоса, то она будет звучать как 
переспрос. [5, c. 27] 

При наличии общих интонационных черт казахский и английский языки имеют свои особенности в 
интонировании предложения. Эти особенности проявляются прежде всего в мелодике, в распределении 
ударения в предложении, в ритме и характере темпа речи. 

В течении последнего десятилетия появились технические устройства, позволяющие получать 
объективные характеристики звучащей речи в частности, явлений интонации, описание которой со слуха не дает 
желаемой точности и убедительности. Анализ речевой интонации с помощью технических средств и проводимые 
на этой основе сопоставления дает возможность более успешного обучения английской звучащей речи в 
казахской аудитории.[6, c. 17] 
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Повествовательная интонация казахского языка в плане восприятия характеризуются пониженной 
громкостью относительно замедленным темпом, небольшим уровнем высоты тона. Эти характеристики 
подтверждаются и основными физическими показателями, отраженными на интонограммах. 

Повествовательное интонирование в английском языке в плане восприятия характеризуется спокойным 
тоном, пониженной громкостью, относительно замедленным темпом. При этом отмечается ровные нисходящее 
не значительное падение тона, меньше чем в казахском языке. 

Повествование как в английском, так и в казахском языке произносится с пониженной громкостью, темп 
речи замедленный, высотный уровень в обоих случаях низкий общий уровень интенсивности небольшой. 
Рассматриваемые языки отличаются по тенденции движения частоты основного тона (ровно нисходящая для 
английского языка и восходящая – нисходящая для казахского).[4, c. 76] 

Интонация вопроса (общий) в казахском языке отличается следующими показателями: громкость 
произнесения вопроса средняя, темп убыстренный, высотный уровень средний, высота движения имеет 
восходящее, нисходящее направление.  

Интонация вопроса в английском языке на слух заметно отличается от интонации повествования. 
Громкость прознесения в этом случае пониженная темп и высотный уровень средний, высота основного тона 
получает восходящее – нисходящее – восходящее направление со средним подъемом интервала. По 
физическим данным вопрос отличается средним уровнем интенсивности. В оформлении начала звучания и в 
главноударном слоге участвует частота основного тона, конец звучания характеризуется частотой основного 
тона и временем.[3, c. 39] 

К основным чертам интонации побуждения в казахском языке относится повышенная громкость 
произнесения, средний темп, высотный уровень низкий, основной тон падает равномерно. По физическим 
свойствам побуждение отличается средним временем произнесения, узкой полосой частоты основного тона, 
низким уровнем этой частоты, среднем уровнем интенсивности.  

Инотонация побуждения в английском языке воспринимается как экспрессивная, эмоционально 
окрашенная, громкость произнесения повышенная, темп убыстренный, высотый уровень наиболее высокий, 
направление движения тона нисходящее с падением с большим интервалом. [3, c. 45] 

Побуждения как в английском так и в казахском языке произносятся с повышенной громкостью, 
отличаются средним временем звучания. Частотный уровень английской фразы высокий, казахский – низкий. 
Направление движения тона в английском языке нисходящее, а в казахском ровная. Английская побудительная 
фраза характеризуется наибольшими частотными противопоставлениями, общий уровень интенстивности в 
английской фразе максимальна, в казахской –средний.[2, c. 58] 

Произнесение восклицаний в казахском языке отличается яркой эмоциональной окраской, громкость 
произнесения повышенная, темп средний, частотный уровень наиболее высокий, движение основного тона 
получила восходящее – нисходящее направление с падением. Физические данные восклицания таковы: время 
произнесения среднее, полоса частот наибольшая, уровень частоты основного тона и уровень интенсивности 
наивысшие. 

Английские восклицательные предложения воспринимаются как эмоционально окрашенные речевые 
единицы громкость произнесения их средняя, темп замедленный, движение основного тона получила 
восходящее – нисходящее направление с падением. Физическая характеристика восклицания такова: все 
акустические характеристики, кроме частоты основного тона, отмечены максимальными показателями.[1, c. 41] 

Восклицание в обоих языках по ширине полосы, уровни частоты основного тона и по интенсивности 
имеют максимальные показатели, движение тона идет в восходяще – нисходящем направлении. Громкость 
произнесения английской фразы – средняя, казахской – повышенная, темп произнесения восклицания в 
английском языке замедленный, а казахском – средний. 

Из вышеизложенного следует, что типы предложения в казахском и в английском языках отличаются 
друг от друга по воспринимаемым качествам и физическим свойствам. Каждому коммуникативному типу присуще 
определенное количество и соотношение различительных признаков по восприятию и акустическим свойствам. 

Охарактеризованные выше различия и общие моменты в интонировании основных типов казахского и 
английского предложений должны быть предметом постоянного внимания преподавателя и помочь учащимся в 
овладении английской интонацией, которая является неотъемлемым элементом языкового общения. 
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Надія Мазун  
(Теребовля, Україна) 

 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Викладаючи літературу як навчальну дисципліну, схиляюся до думки про те, що саме вона дає велику 

можливість заглянути у людські душі, через призму художнього твору, через власний роздум, оцінку прочитаного. 
Глибоке усвідомлення творчої манери автора як носія неповторності його мовної особливості та мовної 

наповненості тексту дає можливість студентові не тільки засвоїти ідейно-художній зміст, виражений у слові, а й 
усвідомити структуру тексту і дати власну оцінку. 
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Осмислено читаючи, слухаючи, аналізуючи, студент пізнає, навчається, експериментує, формується в 
комплексі з умінням будувати усне мовлення. Таким чином, створюються ідеальні умови для мисленнєвих та 
мовленнєвих механізмів. 

Саме читання уможливлює постійний рух естетичної думки, мистецького світосприймання, роздум над 
тим, що стоїть між людиною і світом. 

 Здатність мови художнього твору дані людині для того, щоб вона мала можливість духовно розвиватися, 
удосконалюватися, виростати зі світу матеріального у світ духовний. 

Уточнююче застереження слів відомого українського філософа Григорія Сковороди «На березі часу 
стоїть людина», радше не заспокоює, а спонукає до роздумів про особистість людини, час, про прекрасний і 
водночас тривожний світ. Але ж кожна людина - теж світ. Скільки людей - стільки й світів. І мати в цьому безмірі 
світів свою власну орбіту непросто, непросто збитися зі шляху, збочити на манівці. Для того, щоб у сучасному 
світі гідно триматися на верхів’ях, потрібен молодій людині - студентові чіткий орієнтир. Таким орієнтиром стає 
світогляд. [1.с10]. 

Світогляд, за енциклопедією, - це «форма суспільної свідомості людини, через яку вона сприймає, 
осмислює й оцінює навколишню дійсність як світ свого буття і діяльності, визначає й сприймає своє місце й 
призначення в ньому», це «також система переконань, принципів та ідеалів». 

Осмислення себе як особистості сьогодні здійснюється новими шляхами самореалізації і 
самоствердження. Сучасну професійну підготовку педагога і розвиток особистості студента можна 
охарактеризувати не тільки як перебудову свідомості, особистісного самопізнання, а й пошук шляхів 
удосконалення нових реаліїв, нового часу для того, щоб сформувалася гармонійна людина - сьогодні студент, а 
завтра молодший спеціаліст. Така людина потребує і матеріальних благ, і духовного задоволення, і розуміння та 
усвідомлення себе у соціумі. 

Плин часу лишає відбиток на людині, впливає на світоглядні позиції, переконання. У педагогічній праці це 
позначається особливо. Ми охоче сьогодні говоримо про вдосконалення педагогічної майстерності, про нові 
здобутки на цьому терені. І це, безперечно, важливо... Але, мабуть, є дещо важливіше за це. Я маю на увазі 
духовний світ студента. 

Дбаючи лише про методичне оформлення уроку, про його вдосконалення, ми часом не розуміємо, що ці 
зусилля, можливо, й не матимуть жодного сенсу для студентів. Про що вони розмірковують, сприймаючи 
навчальний матеріал? Деякі ухиляються від відповіді, інші говорять неправду, пристосовуючись до стандартної 
думки. Лише меншість говорить про свої переконання щиро. 

А відтак слід будувати, як на мене, заняття так, щоб студент міг відверто висловити думку: правильну чи 
неправильну, але власну. Вислуховувати її не легко. Простіше нав'язати свою, створюючи ілюзію повного 
засвоєння навчального матеріалу. Тому постає питання: чи справді потрібне оте вдосконалення педагогічної 
майстерності, коли вона, якого би високого рівня не досягла, може так і не зруйнувати стіни непорозуміння, не 
усвідомлення того, що бачиш і що чуєш? А ще гірше, коли молода людина не відчуває себе в часі, не може 
сприймати життя і його справжніх цінностей, не здатна оцінити реальність, висловитись з того чи іншого приводу, 
сформувати власні судження. 

Усвідомлюючи себе у часі, у своїй професійній діяльності, підводимо повсякчас на заняттях літератури 
молодь про смисл, сенс і мету життя. Ніщо не є позбавлене смислу. І питання про сенс життя постає про вивченні 
класичних і найновіших сучасних творів. Адже світогляд починається з вивчення себе у соціумі. Аналізуючи 
художні твори, ставимо питання: 

- Чи вважаєте, що є сенс життя? 
- Як взаємопов’язана людина в історії? 
- Чи можете уявити в будь-якому образі сенс життя, смисл життя, майбутність життя? 
З метою утвердження людини у собі, з метою утвердження себе у цьому світі (часто через образи 

персонажів творів) стараємося підтвердити приналежність свою у реаліях життя. Спостерігаючи таким чином над 
долею героїв, узагальнюючи аналізуємо, стараємось побачити, намалювати в уяві цей смисл нашого буття. 
Неповторність кожного породжує неповторність висловленого про сенс, зміст життя і персонажів творів і 
одночасно й свого, своїх поступків, бачення, висновків. Проймаючись змістом художнього твору, йдучи слідами 
долі літературних персонажів, проймаючись змістом і свого життя; розмірковуючи, не звільняємось від 
відповідальності за незвідану глибину усіх подій, що відбувалися і відбуваються у світі. Разом з автором 
художнього твору ми відчуваємо себе у житті, стаємо спільними з людьми і минулого, і сучасного світу. Тільки тоді 
прозріваємо, збагачуємося, пізнаємо. 

Світоглядні орієнтири мають здатність змінюватися. Цього неможливо уникнути, але ж можна змінити сам 
напрям. І таким духовним опертям у стихії навчального процесу стають заняття з гуманітарних дисциплін. 

Як пояснити на уроці української літератури велич подвигу - життя, наприклад, В. Стуса, якщо студент не 
розуміє або не хоче зрозуміти природи його переконань? Як його перейняти закликом В. Сосюри любити 
Батьківщину? Тому часто студент зазвичай повторює за викладачем завчені тези, а в душі відчуває спротив. 

Щоб краще зрозуміти переконання та творчість того ж таки Стуса, на мій погляд, слід відтворити на 
занятті дух того часу, коли він жив: з допомогою документів, наводячи погляди сучасників, характеризуючи 
державну ідеологію та психологічний стан суспільства. Треба намагатися зробити студентів членами тогочасного 
суспільства. Коли вони його відчують, то відчують й тягар негативу. Мабуть, для деяких з них, як колись і для 
Стуса, виникне потреба змін, спротиву. Ця потреба може народитися завдяки ефектові пережитого. Тоді студенти 
зрозуміють не лише колишні часи, але й цінуватимуть сьогоднішню можливість вільно говорити в умовах 
демократичного суспільства. Це і є одним із немаловажних аспектів формування світогляду молодої людини на 
заняттях української літератури. 

Художнє слово як зброя століттями перевірена і вивірена. Геніальний художній твір може спричинити в 
людині цілу бурю, цілу революцію. 

Високий дух життя і творчості наших класиків словесники прагнуть донести до студентів щозаняття. 
Однак наскрізним болем постає питання бажання читати. 
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Своєрідним світоглядним кодексом залишаються слова Т. Шевченка: «Ми просто йшли, у нас нема Зерна 
неправди за собою» («Доля»); І. Франка: «Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може помагати іншим. Хто 
хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові». 

Не ридать, а добувати. 
Лиш боротись значить жить...» 
На цих та інших творах - заповітах ми правимо свою громадянську совість, формуємо свої світоглядні 

позиції. До них ми припадаємо, як до цілющого національного джерела, бо повинні розуміти, що без серйозної 
роботи душі і почуттів студентові не засвоїти творів, не поглибити своїх потужних пластів совісті. 

Літературний твір вивчається не для того, щоб віддати данину минулому, а значно більшою мірою для 
того, щоб могли усвідомлювати, звідки ми, хто ми й для чого ми живемо, щоб збагачувати й розширювати свій 
світогляд, утверджуючи все найцінніше, що є в народі нашому. 

Коли говоримо про наш Державний гімн, завжди глибоко проникаємо зі студентами у високий зміст 
кожного його рядка, використовуємо додаткові літературні матеріали з творів українських письменників: Г. 
Колісник «Тризна», В. Чемерис «Фортеця на Борисфені», Р. Іваничук «Орда», Р. Колісник «Останній постріл». 

Література завжди стає у пригоді тим, хто хоче чути, бачити, усвідомлювати і зрозуміти. 
Саме мистецтво слова, музики мають особливі засоби, щоб передати зміст та чудодійну суть 

літературного та музичного творів, одночасно формуючи творче мислення студентів, повинно обґрунтовуватись 
глибокими знаннями законів і музичного мистецтва, і мистецтва літературного слова – образу. Осмислення 
законів музичного мистецтва, виражальних засобів, внутрішніх закономірностей музичної творчості, створюють 
передумови та становлення психологічного рівня готовності студентів до потреби у самовираженні свого 
внутрішнього світу - світогляду. [2. с.19]. А він виражається наявністю знань, професійно - зорієнтованого 
сприймання та усвідомлення значення власної діяльності для прогресивного розвитку особистості. 

Теоретичним підґрунтям професійної підготовки студентів І-II рівнів акредитації будь-якої спеціалізації є 
високохудожнє слово, яке духовно збагачує особистість, формує й утверджує гуманістичний світогляд. Одначе в 
світогляді кожної конкретної людини неодмінно є й щось своє, тільки їй притаманне, хоч передуючим началом є 
формування мислячої студентської молоді, розкутої у судженнях творчої особистості, яка, крім міцних знань, 
матиме національну гордість, свідоме бажання жити та творити на благо своєї держави - України. Ось і зміст 
національної ідеї, зміст національного світогляду. [4. с.31]. 

Мати велику внутрішню «сконцентрованість ідеї, - закликає усіх М. Коцюбинська. - Магістральна ідея - 
значення духовності у формуванні людини, нації, суспільства, її безсумнівний пріоритет у всій ціннісній системі 
суспільного буття. Нині ця ідея загальновизнана - корозія бездуховності, що роз"їдає наше суспільство, надто 
очевидна». [2. с.44]. 

Прикладом вистражданого життя багатьох наших сучасників є феномен Є. Сверстюка, І. Світличного, В. 
Стуса, В. Симоненка... Цей ряд імен справжніх українців можна продовжити, адже їх життя - страждання і 
боротьба виладнувались у долі творчістю. А страждання, як відомо, ушляхетнюють людину, увиразнюють її 
характер, її світогляд. На жаль, поки що не завжди особистий світогляд окремої людини такий же цілісний, такий 
правильний, як наш світогляд суспільний. [5. с.22]. 

В одному з віршів Ліна Костенко пише: 
На світі можна жить без еталонів, 
По – різному дивитися на світ: 
Широкими очима, 
З - під долоні, 
Крізь пальці, 
У кватирку, 
З -за  воріт 
Від того світ не зміниться нітрохи, 
А все залежить від людських зіниць – 
В широких відіб’ється вся епоха, 
У звужених - збіговисько дрібниць. 
Поетеса має рацію: що відбивається в наших очах, залежить від того, з яких позицій ми дивимося на світ. 

А це не байдуже для нашого суспільства. 
Як найдорожчу цінність передає у своїх працях І. Нечуй - Левицький - історик, етнограф, 

літературознавець, мовознавець, історичні знання життя народу, залишивши цілу низку наукових розвідок, які 
сьогодні, в добу відродження національної свідомості і посиленого інтересу до свого історичного минулого і 
формують національний світогляд молоді. [3. с.18]. 

Г. Сковорода, І. Нечуй-Левицький, І. Франко та багато українських педагогів - просвітителів у світоглядних 
ідеях розкривають сутність народності як головного засобу формування ментальності молодої людини. Ідея 
народності - це головна ідея їх художньої творчості. Ці «сіячі правди і добра», письменники - правдолюби 
застерігали проти морального виродження: науки без народності, зневажання материнського слова, ігнорування 
оточення, з якого вийшов, байдужості до власного народу та історії свого краю, згубності русифікації українського 
народу. Ось що становить основні орієнтири сучасного світогляду студентської молоді. 

Як дорогу святиню маємо передати молодим поколінням нашу національну гордість, наші національні 
ідеали. [3. с.28]. 

«Дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що мистецтво, література - це автономна система, яка розвивається 
за своїми, ще до кінця не пізнаними законами. І ми повинні залишається вічною таїною», - говорить М. 
Жулинський. А ми, педагоги, повинні наблизити студентську молодь до цього унікального, витвореного уявою і 
фантазією світу, навчити пізнати його, знайти у цьому насолоду і користь. І це надто важливо для майбутнього 
нашої країни. [2. с.19]. 

Адже є еліта, до якої має прислухатися нація. Хоч сьогодні домінують голоси політиків, голоси банкірів, 
ми добре розуміємо і маємо навчити того молодих, що мають говорити моральні авторитети нації, і суспільство 
повинне їх чути і прислухатися до них. [6. с.32]. 
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М. Жулинський називає: Ліна Костенко, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Павличко. Ось ці люди і десятки 
інших особистостей мають формувати світогляд українця, суспільні настрої і визначати, - як бачить 
літературознавець, - перспективу розвитку суспільства. А щоб прислухатися до голосу моральних авторитетів, 
суспільство має бути підготовленим до того, щоб їх чути і розуміти. [3. с.28]. 

Погляди та переконання формує і сучасне життя. Вони і шокують, і водночас інколи не позбавлені сенсу. І 
безглуздими є спроби нагадувати, що є речі, значно сильніші за гроші й матеріальний добробут. Сучасну молоду 
людину це не переконає. Треба вирішувати, як вплинути на формування світогляду молоді. 

І це, як на мене, найважливіше завдання і виконує історія, література, мистецтво музики і сучасний 
високоосвічений педагог - патріот, який усвідомлює свою працю - горіння - боротьбу, в якій «довершеність метою 
мріє», з суворим кодексом вимог та порозумінь, несучи дорогоцінний тягар покликання, здатного сформувати 
людину майбутнього. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА ОБРАЗУ ЖІНКИ  

НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ш. БРОНТЕ “ДЖЕН ЕЙР” 
 

Питання про створення образу – тема не нова, багато українських та зарубіжних письменників займалися 
вивченням цієї проблеми у літературному аспекті. Актуальність даної статті зумовлена визначенням 
лінгвостилістичних засобів створення образу жінки саме з точки зору перекладознавства. 

У першу чергу зазначимо, що ключовими поняттями в рамках нашого дослідження є художній образ та 
мовленнєвий етикет. 

Образ людини – це таке відображення людини, яке передбачає показ її в усіх без виключення аспектах, 

з усіх точок зору або хоча б з наявністю основних характеристик [3, с. 66].  
Образ – (нім. Bild, франц. image, англ. image, picture, польс. obraz) – особлива форма художнього 

структурування дійсності, якій притаманна яскрава предметна чуттєвість [5, с. 139].  
Прийомами створення художнього образу персонажу є: 
- зовнішні риси (портрет) – обличчя, фігура, костюм; портретна характеристика часто виражає 

авторське ставлення до персонажа; 
- психологічний аналіз – докладне, у деталях відтворення почуттів, думок, спонукань – внутрішнього 

життя героя; 
- характер персонажа – розкривається у вчинках, у ставленні до інших людей, в описі почуттів героя, в 

його мові; 
- пряма авторська характеристика – може бути безпосередньою або опосередкованою (наприклад, 

іронічною); 
- характеристика героя іншими діючими особами; 
- зіставлення героя з іншими діючими особами і протиставлення ним; 
- зображення умов, у яких живе і діє персонаж (інтер’єр); 
- зображення природи – допомагає краще зрозуміти думки і почуття персонажа; 
- зображення соціального середовища, суспільства, в якому живе і діє персонаж; 
- художня деталь – опис предметів і явищ навколишнього світу персонажа (деталі, в яких відбивається 

широке узагальнення, можуть виступати як деталі - символи); 
- наявність або відсутність прототипу [6, с. 17]. 

У даній статті ми розглянемо одну зі складових категорії образу – мовленнєвий етикет. Мовленнєвий 
етикет розглядається як один з елементів, що складають художній образ, служить творчим прийомом розкриття 
характеру та реалізує у своїй структурі та семантиці категорію оцінки. Також, мовленнєвий етикет виступає 
суттєвим параметром при соціо-семіотичному аналізі оригіналу та перекладів, спрямованому на досягнення 
динамічної еквівалентності. 

Відомо, що манера виражати свої думки у британському суспільстві ґрунтується на чітко визначених 
соціальних ролях (статусних, позиційних та ситуаційних), які формують мовленнєвий етикет британців [7, с. 133]. 
Як зазначає О. І. Чередниченко: «Для будь–якої національної спільноти мовленнєвий етикет є важливою часткою 
її культури, а відтак несе на собі відбиток національних культурно-історичних традицій. Він безумовно пов’язаний 
зі способом життя та економічними відносинами, які панують у суспільстві, і виконує функцію мовного 
забезпечення цих відносин» [8]. За визначенням, поданим у Лінгвістичному енциклопедичному словнику, 
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«мовленнєвий етикет – система стійких формул спілкування, які рекомендуються спільнотою для встановлення 

мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримування спілкування в обраній тональності, відповідно до їхніх 
соціальних ролей та рольових позицій відносно один одного [4, с. 413-414]. У широкому смислі мовленнєвий 
етикет, пов’язаний з семіотичним та соціальним поняттям етикету, здійснює регулюючу роль під час вибору того 
чи іншого регістру спілкування». 

Особливості мовленнєвого етикету Джен Ейр спробуємо визначити за допомогою аналізу діалогічного 
мовлення головної героїні. Наприклад, у сутичці з тіткою Рід Джен вигукує:“Wicked and cruel boy!” I said. “You are 
like a murderer—you are like a slave-driver–you are like the Roman emperors!” П. Соколовський перекладає як 
“Гидкий, жорстокий хлопчисько!” – крикнула я. – Ти схожий на вбивцю! На рабовласника! На римського 
імператора!”, перекладаючи прикметник wicked як гидкий, де в чому змінюючи загальновживане значення слова 
“злий, лютий, поганий”. 

Для перекладу підмета slave-driver перекладач застосовує вдалий відповідник “рабовласник”, який 
підкреслює жалюгідну поведінку Джона по відношенню до Джен. За словником сучасної англійської мови: “slave-
driver” - someone who makes people work very hard - used in a disapproving or humorous way; тобто людина, яка 
змушує тяжко працювати (як правило, у несхвальній формі) [10] . У розмові з тіткою Рід, Джен Ейр просить 
відпустити її з червоної кімнати, благаючи: “O aunt! Have pity! Forgive me! I cannot endure it—let me be punished 
some other way! I shall be killed if–” Петро Соколовський вдається до майже дослівного перекладу: “Ой тітонько, 
згляньтесь на мене! Простіть мені! Я цього не витримаю! Покарайте мене якось інакше. Я помру, якщо…”, 
передаючи весь біль і страх маленької дівчинки так, як це зробила Шарлотта Бронте. Проте, на мою думку, 
переклад фрази “Have pity!” як “Згляньтесь на мене”є стилістично заниженим. Було б доречніше перекласти це 
речення просто як “Пожалійте мене”. 

У діалозі з лікарем Ллойдом, Джен виказувала свій страх стосовно привида, говорячи: “Of Mr. Reed’s 
ghost I am: he died in that room, and was laid out there. Neither Bessie nor any one else will go into it at night, if they can 
help it; and it was cruel to shut me up alone without a candle,—so cruel that I think I shall never forget it”. Перекладач 
пропонує такий варіант: “Я боюся привида містера Ріда…Адже помер у тій кімнаті й лежав там у труні. Ні 
Бессі, ані хто інший не насмілився зайти туди вночі. Було жорстоко замикати мене там саму, та ще й без 
свічки, так жорстоко, що, мабуть, я їм цього довіку не забуду!”. Фрагмент речення: “Neither Bessie nor any 

one else will go into it at night, if they can help it” перекладач видозмінює на: “Ні Бессі, ані хто інший не 
насмілився зайти туди вночі”, змінивши при перекладі часову форму та вилучивши кінець речення if they can 
help it.  

У сварці з місіс Рід, Джен намагається захистити себе від ганебного наклепу в свою сторону словами: “I 
am not deceitful: if I were, I should say I loved you; but I declare I do not love you: I dislike you the worst of anybody in 
the world except John Reed; and this book about the liar, you may give to your girl, Georgiana, for it is she who tells lies, 
and not I”. Для слова deceitful перекладач знаходить досить влучний еквівалент облудний. За словником 
сучасної англійської мови: “deceitful- someone who is deceitful tells lies in order to get what they want; тобто, той, 
хто бреше задля того, щоб отримати бажане” [10]. 

“How dare I, Mrs. Reed? How dare I? Because it is the truth. You think I have no feelings, and that I can do 
without one bit of love or kindness; but I cannot live so: and you have no pity…” – “Як я смію, місіс Рід? Ще й 
питаєте! Смію, бо це правда. Гадаєте, я черства, запекла і можу жити без любові та ласки? Однак мені так 
жити несила, - вам же бракує жалощів…” Автор українського перекладу застосовує прийом додавання: no 

feeling він перекладає словами черства, запекла, додаючи ще більшого забарвлення цим словам. 
“Not you. You told Mr. Brocklehurst I had a bad character, a deceitful disposition; and I’ll let everybody at 

Lowood know what you are, and what you have done.” – “Хто б говорив! Ви сказали містерові Броклгерсту, що я 
лиха й брехлива, а я всім у Ловуді розкажу, яка ви насправді і що мені вчинили”. У даному випадку П. 

Соколовський не використовує дослівний переклад, а, навпаки, додає ще більшої гостроти смутку в образі 
дівчини. 

У реченні “I am not your dear; I cannot lie down: send me to school soon, Mrs. Reed, for I hate to live here.”- 
“Я вам не люба і не збираюсь лягати. Відвозьте мене швидше до школи, місіс Рід, мені далі несила у вас 
жити”, автор також не вдається до дослівного перекладу, інтерпретуючи висловлювання: “I cannot lie down”, 

(показуючи неможливість Джен Ейр налагодити бодай хоч якісь стосунки зі своєю тіткою та нестримним бажанням 
якомога скоріше залишити її будинок). 

Проаналізувавши приклади, ми доходимо висновку, що для мовленнєвого етикету Джен Ейр характерна 
емоційність, чуттєвість, її небажання підкорятися примхам сварливої тітки та кузена. Проте, тут дівчинка 
перебуває саме в тому віці, коли ці риси не є чимось дивним та незрозумілим. Вже з самого дитинства помітно, 
що у дівчинки є внутрішній стрижень, є характер, навіть, будучи дитиною, вона намагається захистити себе, 
протистояти суворій несправедливості та наклепам. Згодом, подорослішавши, та вирішивши залишити притулок 
для пошуків нової роботи і місця проживання, ми зможемо прослідкувати дещо іншу манеру спілкування Джен 
Ейр. Дівчина стане спокійнішою, розважливішою. Всі ці риси поступово відбиватимуться у її характері та 
поведінці. В перспективі планується розглянути подальші зміни характеру Джен Ейр, спричинені зміною 
середовища, місця роботи, знайомством з новими людьми. Слід відзначити майстерну роботу 
Петра Соколовського, який досить вправно виконав переклад роману, влучно підібравши необхідні еквіваленти 
для створення адекватного перекладу, аби якнайкраще передати зміст роману, все те, що хотіла сказати та 
показати Шарлотта Бронте. 
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“ПРИСКОРЕНИЙ МЕТОД” ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Безумовно, сучасна англійська мова є домінуючою мовою, в деяких випадках навіть необхідною 

міжнародною мовою комунікації, дипломатії, науки, бізнесу. 
Знання англійської мови стало одною з основних вимог в ряді областей та професій. Як наслідок, понад 

мільярд людей володіють англійською принаймні на базовому рівні.  
Якщо задати питання, який метод вивчення іноземної мови є найшвидшим і найкращим, то здається, що 

абсолютно всі знатимуть правильну відповідь.  
Остерігайтеся порад тих, хто вам гарантує, що ви вивчите англійську мову за 1 -2 місяці. 
Уникайте тих, хто хоче продати вам диво-книгу чи програму, завдяки якій ви один раз і назавжди вивчите 

будь-яку іноземну мову. Ті, хто вивчав англійську мову серйозно, дуже рідко беруть участь у таких дискусіях. 
На головній сторінці сайтів більшості шкіл англійської мови представлені “переваги” даної школи, які 

одразу ж привертають до себе увагу кожного, хто на неї зайшов: носії мови, наявність офісів у центрі міста, 
дипломовані спеціалісти. Якщо зайти на сайт іншої школи ви бачите, що їхній підхід до викладання нічим не 
гірший.  

А які існують методики викладання англійської мови? І навіщо взагалі стільки різних методик, якщо 
англійська мова лише одна? 

Зараз, в епоху бурхливого розвитку підприємництва, люди часто згадують незабутнього Остапа Бендера 
з його чотиристами способами порівняно чесного відбирання грошей у громадян. Сьогодні один із таких способів, 
який начебто і не суперечить Кримінальному кодексу – це експрес-курс вивчення іноземної мови. Всюди 
створюються і широко рекламуються багатообіцяючі “інтенсивні курси”, які гарантують найнеймовірніші 
результати – аж до можливості “брати участь у міжнародних переговорах”. 

Як заманюють керівних працівників і фахівців? “Через 23 дні ви оволодієте навичками розмовної 
іноземної мови, зможете успішно вести переговори з зарубіжними фірмами”. 

Довірливих читачів запрошують вивчити іноземну мову за 12 днів у пансіонаті. “Якщо ви, - говориться в 
рекламі, у своїй діяльності виходите на міжнародний рівень, ми будемо раді допомогти вам подолати мовний 
бар’єр. Складові вашого успіху: інтенсивна методика, висока майстерність викладачів, сучасна апаратура, 
комфортабельні номери (?), гарне харчування (?) та сервісне обслуговування (?). 

Центр розмовної англійської мови Step Up у Львові запрошує до себе такою рекламою: “Розмовна 
англійська. Курс навчання – 4 місяці. Відчуйте різницю між “вивчити мову” та “володіти мовою”. Ви будете 
розмовляти англійською”! [1]. 

Всі ці оголошення – безсоромний обман довірливих громадян. Будь-яка мова – це складна кодова 
система, що передає різноманітну гаму людських думок, почуттів, уявлень.  

Утопічні уявлення про можливості прискореного вивчення іноземних мов породжуються поганою 
системою викладання в середній і вищій школі. І люди шукають чудодійні засоби – точно так само, як хворі, 
розчаровані сучасною медициною, поспішають на сеанси екстрасенсів та інших цілителів. 

Головними недоліками класичної методики вважаються великі затрати часу на вивчення і недостатня 
увага спілкуванню. 

Альтернативною методикою до традиційної є комунікативна, суть якої полягає в тому, що найбільше 
уваги приділяється говорінню і аудіюванню, тобто основна частина уроку буде присвячена спілкуванню. Отже, 
основною метою цієї методики є занурити студента в англомовне середовище, навчити спілкуватися англійською 
мовою, вивчити лексику. Комунікативний підхід передбачає багато взаємодії між студентами на уроці, парні та 
групові вправи, багато завдань з аудіювання. Недоліком цього методу є те, що менше уваги приділяється 
граматиці та вивченню складної лексики. 

Попри беззаперечне лідерство комунікативної методики, далеко не всі школи та курси англійської мови 
використовують саме її. Існує безліч інших традиційних і нетрадиційних методик, розроблених філологами або 
безпосередньо викладачами шкіл, в основному заснованих на вже існуючих методиках (методи Китайгородської, 
Шехтера, Каллана, Дениса Рунова та інших). 

Одним з недоліків методів, які дозволяють вивчити англійську за досить короткий проміжок часу є те, що 
їх дію також вважають короткостроковою. Тобто отримані знання за таким методом дуже швидко зникають за 
відсутності практики. 

Існують методики більш універсальні, які підходять більшості людей, а є і такі, які спрямовані тільки на 
певні категорії людей. 
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В такій ситуації треба бути дуже обережним, адже існує багато підходів, які розроблені лише з одною 
метою – ошукати людину та стягнути з неї якомога більше грошей.  

Вважається що найшвидшим способом вивчити англійську мову є виїзд за кордон. Але якщо б виїзд за 
кордон гарантував швидке вивчення англійської мови, то не було б жодного іноземця з низьким рівнем англійської 
мови, які протягом багатьох років проживають в Англії чи Америці. Найкраще за кордоном знайти роботу чи курси, 
де є найменше ваших співвітчизників. 

Музика, телебачення, газети, фільми - додаткові складові, які дуже корисні для вивчення англійської 
мови. Але додаткове не означає головне, адже вони не можуть замінити самого навчання!  

Пам’ятайте, що словник є інструментом, який використовується для пояснення слова, але не для 
вивчення мови. Постійне вишукування слів у словниках – це не завжди розумна трата часу. 

Не завжди може при вивченні англійської мови допомогти і носій мови. Далеко не кожен з нас зміг би 
викладати українську мову іноземцям, не маючи професійних навиків викладання. На жаль, у більшості випадків 
носії мови в Україні не мають філологічної чи педагогічної освіти. 

Більшість людей, які починають вивчати мову, не знають одного дуже важливого моменту: спілкування 
мовою - процес двосторонній: він передбачає не тільки здатність щось сказати, а й уміння зрозуміти 
співрозмовника. Вони часто покладаються на так звані “розмовники”, в яких зібрані слова і вирази з певних тем. 
Користуючись ними, ви можете запитати в ресторані, що за страва зазначена в меню. Не дивуйтесь, якщо 
відповідь офіціанта буде для вас китайською грамотою – офіціант вивчав рідну мову не по вашому розмовнику. 

Коли повертаєшся додому з-за кордону, ділишся з друзями, колегами тим, що тебе найбільш вразило. Як 
правило, найсильніше враження справляють люди, з якими вдалося поговорити, обмінятися думками. Щоб 
досягти такого рівня володіння мовою, яка дозволить добитися дійсного розуміння, на жаль, дванадцяти днів 
замало. Навіть ста дванадцяти. 

Щоб добре вивчити іноземну мову, потрібно займатися нею інтенсивно і тривало. Короткостроковість 
курсів породжується комерційними міркуваннями, а не інтересами бажаючих вивчити мову, яких змушують 
безцільно витрачати чималі гроші. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ Й ЗМІСТУ ЖУРНАЛУ ДЛЯ БАТЬКІВ «ТВОЙ МАЛЫШ» 

 

Зміст друкованих періодичних видань на ринку засобів масової інформації України є ключем до аналізу 
читацьких інтересів, матеріальних і моральних цінностей, економічного, культурного і духовного розвитку 
сучасного покоління, а також різноманітних соціальних проблем і викликів суспільства. В аспекті наукових 
досліджень важливий і сегмент журнальної періодики для батьків, динаміка розвитку якого свідчить про те, 
наскільки гострою сьогодні стала проблема всебічного виховання дітей дошкільного віку й створення повноцінної 
сім’ї.  

Потужним фактором у формуванні належної педагогічної і психологічної підготовки молодих батьків в 
Україні є робота видавництв, завдяки яким виходять друком такі журнали, як: «Дошкільне виховання», «Твой 
малыш», «Хорошие родители», «Мама и я», «Ждем малыша», «Первый год», «Питание малыша», «Здоровье 
малыша»,«Мама вяжет», «Kinder», «Baby», «Счастливые родители», «СуперМАМА», «Мир детства и чудес», 
«Малеча – про дітей і для дітей», «Лиза. Мой ребенок», «Ви та ваш малюк», «Беременность от А до Я», 
«Аленка+Сережка», «Shapeмама» та ін. 

Соціально-культурний портрет суспільства, що вимальовується на фоні популярності зазначених 
журналів, свідчить, що сучасним молодим батькам потрібні поради фахівців про народження і виховання 
здорових дітей, а, відтак, формування здорового суспільства в цілому. 

Необхідність вивчення проблеми змістових і тематичних особливостей, функціонування і розвитку 
журналів для батьків обумовлює актуальність нашої роботи. 

Одне з важливих питань дослідження журналів для батьків ― з’ясування типологічної групи, до якої вони 
належать. Більшість дослідників зараховують періодику для батьків до жіночих видань, спираючись на аналіз її 
читацької аудиторії і тематичного контенту. При вивченні сегмента журнального ринку для жіночої аудиторії Н. 
Сидоренко [3] наголошує, що критерії визначення жіночих видань лишаються «розмитими» [4, с. 55]. Дослідниця 
зауважує, що існують видання, «об’єктом зацікавлень яких є жінка нарівні з чоловіком і які характеризують себе як 
«масовий журнал для читання у родинному колі» («Сім’я»), «журнал для батьків» («Мама и я») [4, с. 56]. Жіноча 
періодика класифікується за різними критеріями. Основні з них – читацька аудиторія, характер інформації, 
цільове призначення.  

Н. Олійник подає класифікацію періодики за цілями, що знаходять своє вираження у тематиці змісту. 
Журнали для батьків дослідниця зараховує до видань, що висвітлюють проблеми сім’ї («Семья – Семь Я») 
[4, с. 58].  

О. Сушкова вважає, що більшість жіночих видань є змішаними за типом і здійснює їх поділ за характером 
інформації. Однією з підгруп, які виокремлює вчена, належать «видання для усієї родини («Сім’я», «Семейная 
газета» та ін.). Основне завдання цих видань – задоволення потреб, пов`язаних зі стосунками в родині, 
домашньому побуті, вихованні дітей [4, с. 60]. Конкретизуючи специфіку цільової аудиторії журналів для батьків, 
дослідники ще називають їх виданнями «для жінок-матерів» («Мой ребёнок», «Мама и я») [4, с. 62].  

Українська періодика для батьків сьогодні потребує глибокого вивчення. Серед небагатьох дослідників, 
які займаються вивченням журналів для батьків, ― Ю. Голоднікова та М. Карташова. Одна з їхніх статей 
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присвячена проблемі характеру репрезентації образу сім’ї в жіночій журнальній періодиці. Об’єктом аналізу 
обрано такі журнали, як «Мой ребенок» і «Хорошие родители» [1, с. 32–35]. 

Важливу пізнавально-дидактичну цінність журналів для батьків нині важко переоцінити, адже однією з 
головних проблем українського суспільства є якість догляду і виховання дітей. Об’єктом нашого дослідження 
обрано 12 номерів популярного журналу «Твой малыш» за 2011−2012 роки, а предметом – змістове і тематичне 
наповнення зазначеного видання. Основна мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні пізнавальної і 
дидактичної цінності журналу для батьків «Твой малыш», його ролі і місця на сучасному ринку друкованих засобів 
масової інформації. Реалізація поставленої мети передбачає постановку і розв’язання дослідницею наступних 
завдань: 1) здійснити опис змісту рубрик і тематичного наповнення видання; 2) з’ясувати багатство тематичної 

палітри в журналі; 3) проаналізувати якість змісту періодичного видання «Твой малыш» та його відповідність 
потребам читацької аудиторії. 

Журнал «Твой малыш» належить видавничому дому «Edipresse Ukraine», друкується російською мовою і 
призначений для сучасних батьків, які шукають поради по догляду за дітьми до трьох років. Видання має онлайн 
версію, з якою можна ознайомитися на сайті www.tvoymalysh.com.ua. Періодичність видання – один раз в місяць. 
Тираж – 90 000 примірників. 

Кожен номер журналу «Твой малыш» має провідну тему, відповідно до якої формується зміст кожної з 
п’яти постійних рубрик: «Первый год», «Здоровье, развитие и уход», «Беременность и роды», «Воспитание и 
психология», «Мама и папа». У журналі також існують рубрики «Специалисты советуют» з порадами лікарів та 
«Из номера в номер», що містить інформацію про конкурси, лист редактора, листи читачів тощо; вкладка «Кухня. 
Твой малыш» з численними рецептами дитячих страв. Кількість матеріалів у рубриках не є фіксованою і може 
змінюватися у кожному номері. Результати кількісних підрахунків текстових матеріалів у журналі та окремо в 
кожній з його рубрик наведені в таблиці № 1. Наприклад, у № 2 2011 р. надруковано 18 публікацій, у № 1 за 2012 
р. – 13, а в № 5 за 2012 р. – 35. 

Якщо врахувати число публікацій у кожному номері, то середня кількість матеріалів у виданні становить 
26. Це свідчить про його достатню інформативність і багатство тематичної палітри. Найбільший обсяг у структурі 
журналу мають рубрики, присвячені догляду за дитиною у перший рік її життя, харчуванню, збереженню здоров’я 
і особливостям фізіологічного і психологічного розвитку. Ці матеріали становлять майже 2/3 змісту видання. 

Варто зауважити, що журнал «Твой малыш» ― своєрідний енциклопедичний довідник для батьків. На 
його сторінках висвітлюються поради спеціалістів щодо правильного харчування матері і дитини, запобігання 
захворювань та їх лікування. Корисні поради з підготовки до пологів вагітним жінкам, матеріали вибору екологічно 
чистого, безпечного і комфортного одягу та іграшок для дитини. Журнал містить чимало інформації рекламного 
характеру, якій присвячено окремі шпальти, а також «завуальованої реклами», включеної у контекст статті.  

Цінний інформативно-дидактичний пласт у виданні становлять практикуми для матері і батька, в яких 
пояснюється важливість розвиваючих ігор для дитини, запропоновані приклади щодо організації цікавого і 
корисного для дитини та батьків дозвілля. У журналі також друкуються дитячі казки, колискові, а читацька увага 
дорослих до видання активізується різними конкурсами. Наприклад, переможцям фотоконкурсу «Это мой 
малыш» надається можливість побачити фото своєї дитини на обкладинці журналу. 

Журнал «Твой малыш» ― це психологічний порадник для батьків, які прагнуть зберегти гармонію у 
сімейних стосунках. Для цього залучаються кваліфіковані лікарі-психологи і психотерапевти. Вони проводять 
регулярні консультації журналістів. Видання веде постійний діалог із читачами, щасливі родинні історії яких 
друкуються на сторінках журналу. 

Тематична палітра рубрик досить різноманітна (ми виокремили близько 11 тем), її аналіз представлено в 
рисунку-діаграмі № 1. 

До основних тематичних блоків, довкола яких вибудовується структура видання, належать профілактика і 
лікування, здорове харчування, фізіологічний та психологічний розвиток, гігієна і догляд дитини, а також світ 
дитячих речей. Такі найбільші за обсягом рубрики, як «Первый год» і «Здоровье, развитие и уход» містять 
матеріали за кількома з названих тем. Рубриці «Беременность и роды» відповідає лише одна тема – підготування 
жінки до пологів, а рубриці «Воспитание и психология» – психологічний розвиток і виховання дитини. 

Найбільш популярними в журналі є теми профілактики і лікування, здорового харчування і загального 
розвитку дитини – 16%, 14% і 14% відповідно. Тема гігієни і догляду за дитиною становить 13% від загальної 
кількості статей у всіх рубриках. Не менш популярною є тема дитячих речей (іграшок, одягу тощо), яка включає 
різного роду інформативні матеріали рекламного характеру – 12%. Трохи менше статей в журналі присвячено 
темі, що стосується безпосередньо матері, а саме – організації дозвілля, побутових справ тощо (8%). Такий 
самий відсоток має тема підготування до пологів, психології і здоров’я вагітної жінки (8%). За традицією жіночих 
журналів, редакторський колектив видання присвятив красі і здоров’ю матері, порадам зі стилю, моди, 
косметології 6% тематичного контенту. Найменш популярними виявились три теми. Кожна з них отримує 3%: 
психологія дітей, щасливе материнство (історії читачів), практикум для тата (виховання дитини).  

Аналіз тематичного наповнення рубрик дозволив зрозуміти інтереси цільової аудиторії видання, а також 
змоделювати уявний образ батьків ― читачів журналу «Твой малыш»: це люди середнього й високого рівня 
достатку, які слідкують за раціоном харчування, обирають лише найякісніші, здебільшого органічні продукти. Їм 
небайдужі модні тенденції на споживчому ринку і новітні практики розвитку дитини. 

Ідея щасливої сім’ї і материнства становить важливу культурну і соціальну функцією видання. Воно 
виховує у батьків почуття відповідальності та гордості за свою родину. Журнал пропагує почуття любові, турботи і 
терплячості не лише у відношенні до маленької дитини, але й батьків одне до одного. Така позитивна концепція 
видання значною мірою сприяє зміцненню інституту сім’ї в країні. 

Заслуговує на увагу думка дослідниць періодики для батьків Ю. Голоднікової та М. Карташової. Вони 
вважають, що жіночі журнали, орієнтовані на сімейні/родинні цінності, конструюють нову модель позитивної і 
щасливої сім’ї, яка на вербальному рівні абсолютно нетотожна візуальному наповненню видань. Ці журнали 
навіюють думки про розкіш, достаток, а також те, що бути гарною матір’ю означає споживання найкращих товарів 
для родини. Така декоративна завіса послаблює контроль свідомості жінки й відкриває перед нею чергову пастку 
контролю з боку суспільства» [1, с. 35]. 
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Безперечно, розмаїття товарів на сучасному ринку вимагає від батьків більшого прагматизму і посилює 
прагнення комфорту, розкоші, бажання долучитися до елітарних продуктів, свідомо чи несвідомо піддаючись 
маніпуляції реклами. Зміст журналу «Твой малыш» відповідає потребам та інтересам сучасного подружжя, яке 
мешкає в невеликому місті чи в мегаполісі. Моніторинг рубрик видання показує, що воно торкається практично 
всіх аспектів життя сім’ї і дитини зокрема, однак одну з ключових позицій у тематичному наповненні журналу 
посідає матеріально-предметна сфера організації родинного затишку та добробуту. Це підтверджується не лише 
ілюстраціями, але й стильовою манерою письма. В одній зі статей на тему догляду за дитиною підкреслюється 
важливість комфорту, ціни та бренда дитячого візочка для дитини. Наголошується на тому, що якість та зовнішній 
вигляд будь-яких її речей мусять відповідати високому соціальному статусу батьків: «Прогулка в летней коляске 
рождает у малыша те же чувства, что и у взрослого, едущего в кабриолете – радость и свободу!» [2, с. 84]. В 
іншій статті підкреслюється важливість слідкування за модними тенденціями, що полягає у виборі одягу для 
малюка відповідно до кольору вбрання матері [5, с. 18–19]. 

Журнал «Твой малыш» відповідає концепції, сформульованій редакторським колективом – «експерт зі 
здоров’я і догляду» за дітьми до трьох років. Видання орієнтується переважно на жіночу аудиторію, оскільки 
більшість матеріалів безпосередньо стосуються матері і дитини. 

Аналіз журналу для батьків «Твой малыш» має достатньо широку тематичну палітру, з-поміж якої 
найбільш популярні теми профілактики і лікування, харчування і догляду за дитиною. Вони допомагають 
організовувати і полегшувати життя молодих батьків. Значно менше уваги приділяється психології дітей і батьків, 
збереженню хорошого мікроклімату в родині, духовному аспекту сімейних стосунків, а також спілкуванню батька з 
дитиною. Цей факт свідчить про те, що потреби читацької аудиторії в аспекті розв’язання проблем чоловічої ролі 
в родині і батьківського виховання дитини мало враховані й потребують глибшого вивчення. 

Таблиця1. Кількість публікацій у журналі "Твой малыш" за рубриками 

 Кількість публікацій у рубриках 

№ журналу, 
рік 

«Первый год» 
«Здоровье, 
развитие и 

уход» 

«Беременность и 
роды» 

«Воспитание и 
психология» 

«Мама и 
папа» 

№ 2, 2011 9 5 2 1 1 

№3, 2011 7 8 2 2 7 

№4, 2011 9 12 1 1 2 

№6, 2011 10 9 5 1 2 

№9, 2011 11 10 3 1 3 

№10, 2011 8 13 5 1 2 

№11, 2011 7 16 5 1 4 

№12, 2011 11 13 5 1 5 

№1, 2012 3 5 3 1 4 

№2, 2012 6 7 4 1 5 

№3, 2012 12 11 1 1 6 

№5, 2012 14 14 1 1 5 

Середня 
кількість 

публікацій у 
рубриці 

9 10 3 1 3 

Рисунок 1. Тематика журналу "Твой малыш" 
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ПАРСЫ ЛЕКСИКАСЫН ТҮСІНДІРУ ӘДІСТЕРІ  

 
Бастапқы сатыда шетел тілін оқытуда лексиканы меңгертуде алдымен жаңа сөзбен таныстыру, түсіндіру, 

сөзді бекіту және оны дұрыс қолдануға қажетті білік-дағдыларды қалыптастыру негізгі рөл атқарады. Лексиканы 
меңгертуде бұл қалыптастыру өте тығыз байланыста болады және бірін-бірі толықтырып тұрады. Егер де 
лексиканы меңгертуде олардың бірін пайдаланбаса, студенттердің осы сатыда жаңа сөздерді меңгеруіне 
қиындықтар тигізуі әбден мүмкін. Студенттерді жаңа сөзбен таныстыру кезеңінің негізгі мақсаты – олардың 
санасында сөздің есту көру моторлық бейнесін қалыптастыру және оның қолданылуымен таныстыру. Яғни, жаңа 
сөзбен істелетін жұмыстың алғашқы кезеңінде студенттерді сөздің дыбыстық бейнесімен таныстырып, оның 
қалай айтылатынын студенттерге тыңдату, оны дұрыс айтуға үйрету мақсаты көзделеді, сондай-ақ жаңа сөз 
қандай сөздермен тіркесе алатынын көрсету көзделеді. Бұл кезеңде жаңа сөзді жеке-дара емес, контекст 
құрамына енгізу керек. Контекст жаңа сөздің дистрибуциялық ерекшеліктерін, оның тіркесу қабілетін айқын 
көрсетеді. Жаңа сөздің дыбыстық жағымен таныстыру үшін де контекст тиімді, өйткені сөз жеке-дара емес, белгілі 
бір контексте қолданылады. Сондықтан сөзді жеке-дара тұрғанда айтып үйренгеннен гөрі оны контексте айтып 
үйренген тиімді[1]. 

Жаңа сөз белгілі контекст құрамына енгізілгеннен кейін, оқытушы студенттерге оның түрлерін түсіндіреді. 
Сөздің формасы деп оның фонетикалық, орфографиялық, грамматикалық ерекшеліктерін, құрамын айтады. 
Демек, жаңа сөзді контексте енгізе отырып, оқытушы оның айтылу ерекшеліктерін студенттерге көрсетеді, оны 
олардың санасына жеткізіп, сөзді дұрыс айтуға үйретеді. Жаңа енгізілген сөз өзгеретін сөз табына жатса, онда 
оның грамматикалық түрлерінің қалай өзгеретінін көрсету керек. 

Мысалы, етістіктің жіктелуі, негізгі үш түрінің жасалуы, зат есімнің көптелуі т.б. сөздің жазылуындағы 
орфографиялық ерекшеліктерді оқытушы тақтаға жазып, астын сызып, оған студенттердің назарын аударады. 
Егер сөз туынды немесе біріккен сөз болса, онда оның құрамын талдап, жасалу жолдарын көрсетеді. Сөйтіп 
студенттердің санасында жаңа сөздің есту-көру-моторлық бейнесі қалыптастырылады. Осыдан кейін сөздің 
мағынасын түсіндіруге көшеді. 

Шетел тілі сөздерінің мағынасын түсіндіру барысында кейбір әдіскер ғалымдар мынадай пікір айтады. 
Осы орайда, И.Е. Аничков, Ю.А. Соколовский: «Шетел тілін оқытуда ана тіліне сүйену шетел тілінде сөйлеу 
дағдыларына кедергі келтіреді», - дейді. Сондықтан да оқытудың бастапқы сатысында-ақ шетел тілін ана тілінің 
көмегінсіз оқыту керек екендігін айтады. 

Енді біреулері Л.В. Щерба, Т.А. Абрамкина, керісінше, ана тіліне сүйене оқытып, ана тілінің 
интерференциясын азайтуға болатынын дәлелдеген [2]. 

Бұл көзқарастағы ғалымдар ана тілінің шетел тілінде сөйлеу дағдыларының қалыптасуына тигізетін кері 
ықпалын ескере отырып, студенттердің ана тілінен қол үзбей, қайта ана тілі мен шетел тілінің сөздеріне тән 
ерекшеліктерін ескере келіп, ана тіліне сүйену керек деп есептейді. Яғни, «шетел тілін меңгеру дағдысын 
қалыптастыруда ана тілін мүлде аластату арқылы емес, ана тілінің интерференциялық ықпалын арнайы әдіс-
тәсілдердің көмегімен жеңген дұрыс», - дейді. 

Жоғары оқу орнында бастапқы кезеңде лексиканы меңгертуде жаңа сөздерді салыстырып, семантикалық 
ерекшеліктеріне көңіл бөлу керек. Жаңа оқу материалын түсіндіру деп, оқытылуға тиісті заттың өзіне тән 
ерекшеліктерін ашу, оның ішкі жүйесін, басқа заттармен байланысын ашуды айтады. 

Қазіргі әдістемеде сөздің мағынасын түсіндіруде қолданып жүрген тәсілдерді үлкен екі топқа бөледі: 
1. Аударма тәсілдер 
2. Аудармасыз тәсілдер. 
Бірінші топқа шетел сөзін ана тіліне бір сөзбен аударып беру арқылы түсіндіретін тәсіл мен сөздің 

мағынасын ана тілінде түсіндіру тәсілі жатады. 
Екінші топқа зат-сурет көрнекілігі мен тіл көрнекілігі тәсілдері, яғни, сөз мағынасын контекст арқылы 

түсіндіру, синонимдер мен антонимдерді пайдалану, сөзді құрамына қарай талдау арқылы түсіндіру тәсілдері 
жатады. Осы орайда, төмендегі тәсілдерге көңіл бөлейік: 

а) Зат-сурет көрнеклігіне көзбен көретін көрнекіліктер жатады: заттар, олардың суреттері, іс-қимыл, әр 
түрлі кестелер. Сөз мағынасын түсіндірудің бұл тәсілінің тиімді жақтары мынада: зат-сурет көрнекілігі арқылы 
жаңа сөздің мағынасын түсіндіргенде ана тілі қолданылмайды, сөйтіп шетел тілі сөзі мен сол сөз белгілейтін 
заттың арасында тікелей байланыс туады[1]. Оның үстіне бұл тәсілді қолдану нәтижесінде сабақ жандана түседі, 
студенттердің пәнге, шетел тілі сабағына қызығушылығы артады. Дегенмен, бұл тәсілдің тиімсіз жақтары да бар. 
Олар мынада: 

1) тілдегі барлық сөздердің мағынасын көрнекілік арқылы түсіндіру мүмкін емес;  
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2) қай тілде болмасын кең ұғымдарды білдіретін сөздер мен тар ұғымды білдіретін сөздер болады, 
мысалы, парсы тілінде درخت /дэрахт/ ағаш, پرنده /пәрәнде/ құс, میوه /миве/ жеміс, حیوان /хейвон/ жануар секілді сөздер 
кең ұғым білдірсе,سیب /сиб/ алма, طوطی /тути/ тоты құс, درخت گیالس/дерахте гилос/ шие ағашы, گرگ /горг/ қасқыр 
сөздері тар ұғымды береді. Егер біз парсы тіліндегі құс деген ұғымды білдіретін پرنده /пәрәнде/ сөзін түсіндіру үшін 
зат-сурет көрнекілігін қолдансақ, жалпы құстың суретін емес, белгілі бір құстың суретін көрсетеміз (мысалы, 
қарлығаштың суреті). Студенттер бұл сөзді қате түсінуі мүмкін: پرنده /пәрәнде/ сөзінің мағынасын «қарлығаш» деп 
түсінуі мүмкін. Өйткені, біз студенттерге қарлығаштың суретін көрсетіп, оны құс деп атап тұрмыз. Сол үшін мұндай 
сөздердің мағынасын түсіндіргенде, зат-сурет көрнекілігін қалай қолдануды алдын ала ойластырып алу керек. 

ә) Тіл көрнекілігі дегеніміз – сөздің мағынасын контекст арқылы, синонимдер мен антонимдер, сөздің 
құрама бөліктерін талдау арқылы, жағдайға байланысты түсіндіру. 

Сөздің мағынасын түсіндіру үшін қолданылатын контекстке мынандай талаптар қойылады: контекстерде 
грамматикалық құрылым, ондағы жаңа сөздерден басқа сөздердің барлығы студенттерге бұрыннан таныс болуы 
тиіс. Сонда студенттердің назары толығымен жаңа сөзге аударылады, басқа сөздер мен таныс грамматикалық 
құрылым студенттерге қиындық келтірмейді. Жаңа сөздің мағынасын түсіндіру үшін қолданылатын контекстке 
қойылатын келесі талап – контекстке мүмкіндігінше көп анықтамалар болуға тиіс. 

Контекстегі анықтамалар жаңа сөздің мағынасын ашуға көмектеседі, ол үшін мұндай анықтамалар 
абстракты емес, нақты болуға тиіс. Синонимдер мен антонимдерді сөз мағынасын түсіндіру құралы ретінде 
пайдалану үшін, сөздің мағынасын оның құрама бөліктері арқылы түсіндіру үшін студенттер оларды білуге тиіс. 

Тіл көрнекілігінің тиімді жағы – сабақта ана тілі сөз мағынасын түсіндіруде қолданылмайды, ол шетел 
тілінде түсіндіріледі, сөйтіп жаңа сөз бен оның мағынасы арасында тікелей байланыс жасалады. Тіл көрнекілігі 
сөз мағынасын түсіндіру құралы ретінде ортаңғы, әсіресе, жоғары сатыда қолданылуға тиіс. 

б) Сөзді ана тіліне бір сөзбен аудару арқылы сөз мағынасын түсіндіру жөнінде әдіскерлер арасында 
көптеген пікірталас, айтыстар болып келді. Аударманы сөз мағынасын түсіндіру құралы ретінде пайдалануға 
әдіскерлер оны қолданбау керек десе, аударманы жақтаушылар оның уақыт үнемдейтінін, студенттер шетел тілі 
сөзін бәрібір ана тіліне аудару арқылы түсінетінін айтады. Екінші жағынан, тек бір сөзбен аудару арқылы 
түсіндіргенде, мағыналары сәйкес келмейтін сөздерді үйренуге ана тілі интерференциялық ықпал көрсететіні де 
анық. Сондықтан бұл тәсілді қолдану үшін сөздердің әдістемелік типологиясын ескермей болмайды. 

в) Сөз мағынасын ана тілінде түсіндіру – сөзді ана тіліне бір сөзбен аудару мен шектелмей, екі тілдегі 
сөздердің мағыналары арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктерді студенттерге көрсету. 

Парсы тілі лексикасын түсіндіруде сөздің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктеріне, оның 
мағынасына және парсы тілінің лексикалық жүйесіне, оның қолданылу ерекшелігіне мән берілу керек.Контекстегі 
анықтамалар жаңа сөздің мағынасын ашуға көмектеседі, ол үшін мұндай анықтамалар абстракты емес, нақты 
болуға тиіс. 

Тіл көрнекілігінің тиімді жаңа-жаңа сөз мағынасын түсіндіргенде ана тілі қолданылмайды, шетел тілінде 
түсіндіріледі. Сөйтіп, жаңа сөздің мағынасын түсіндіруге көп уақыт жұмсалады, яғни, студенттер жаңа сөзді өз ана 
тіліне аударады. 

Жоғарғы оқу орнында шетел тілін меңгерту барысында лексиканы оқытудың мақсатын, ережелерін 
негізге ала отырып, лексикалық бірліктерді студенттерге үйрету жақсы нәтиже береді. Бастапқы кезеңде 
лексиканы түсіндіру кезінде түсіндіру негізгі орын алады. Яғни, оқытушы жаңа сабақты түсіндіру барысында да 
түсіндіру әдісін қолданады. Бұл әдістің өзіндік маңыздылығы, оқытушы өз ойын қысқа әрі дәл жеткізіп, шетел тілін 
меңгеріп жатқан студенттің тез түсінуін қамтамасыз етеді. Сонымен, шетел тілін меңгеруіне көмек береді. 

Жоғары оқу орнында шетел тілін студенттердің ана тіліне сүйенбей оқыту, интерференцияны 
болдырмаудың орнына, керісінше, күшейте түсетіндігіне көз жеткіздік. Себебі, студенттер шетел тілінің сөздерін 
өз ана тілінің сөздерімен салыстырады да, қателер жасайды.  

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында бастапқы кезде шетелдік оқытушылар студенттерге сабақ береді 
және олар сол тілде сөз мағынасын түсіндірмейді, барынша шет тілінде түсіндіреді. Шет тілін әлі жетік біле 
қоймаған студенттер қиналады. Сол үшін бастапқы кезде ана тілін және шет тілін жетік білетін мамандар шетел 
тілі сабақтарын берген жөн. 

Қазіргі парсы тілінде парсының сыпайы сөздері кең түрде қолданылады. Ондай сөздерге мынадай сөздер 
жатады: اقا /ағо/ мырза, سرکار /сәркор/ жолдас, خانم /ханум/ ханым, اشان /эшон/ олар және т.б. Парсы тілінде «ол» 
деген сөздің орнына сыпайы түрде «эшон» деген сөзді пайдаланады. Эшон коджа аст? اشان کجا است؟Студенттер 
«Олар қайда?» деп қате аударады. Сол үшін оқытушы студенттерге «эшон» сөзінің қолданылу ерекшеліктерін 
түсіндіруі керек.  

Ал әдіскер ғалым А.Л. Карлин сөзді түсіндірудің басты тәсіл ретінде оның мағынасын ана тілінде 
түсіндіруді жөн санайды. И.М. Берманның пікірі бойынша лексикалық интерференцияны болдырмау үшін 
«репродуктивті түрде қолданылатын сөзді түсіндіргенде оның мағынасының тек біреуін ғана түсіндіру жеткіліксіз». 

Сайып келгенде, лексиканы дұрыс түсіндіруде төмендегідей тәсілдерге мән берген жөн: 
1. Оқушылардың, студенттердің жас ерекшеліктерін ескеру. Студенттер сөздерді саналы түрде, талдай, 

екі тілді салыстыра отырып қабылдайды. Ал жоғары оқу орнында бастапқы сатыда жаңа сөздерді көрнекі 
құралдар арқылы түсіндіру жақсы нәтиже береді. 

2. Осы кезеңде, тіл үйренушінің шетел тілін қаншалықты меңгергенін бақылау арқылы анықтап отыру 
керек. 

3. Сөздерді түсіндірудің әдіс-тәсілін таңдауда олардың қиындық дәрежесі де ескерілуі тиіс. Үйретілген 
тілге студенттер мен оқушылардың ана тілінің кері ықпалының әсерінен туындайтын қиындықтар қарастырылуы 
керек. 

4. Лексиканы берілген уақыт шеңберінде түсіндіріп, пысықтау керек. Жаңа сөздің айтылуына мән беріп 
магнитофоннан немесе күйтабақтан шетел тілінде тыңдату керек. Студентке бірнеше рет қайталату қажет. Бұл 
жағдай студенттердің сөзді дұрыс меңгеруіне көмектеседі.  

5. Сөздің сөйлемде дұрыс қолданылуын таныстыру керек. 
Студенттерге шетел тілінде оқуды, жазуды, сөйлеуді, бір тілден екінші тілге аударуды үйреткенде біз 

олардың басқа халықтың мәдениетімен, әрі дүние жүзі мәдениетін білулеріне жол ашамыз, яғни басқа 
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халықтармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік тудырамыз. Сөйтіп, орта мектептегі және жоғары оқу орнындағы 
шетел тілі пәні қазіргі кезде біздің қоғамымыздың әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және жалпы 
мәдени прогресінің іс жүзіндегі факторына айналуда. Демек, қазіргі кезде шетел тілінің жалпы білім беретін пән 
ретінде жоғары оқу орнында атқарар қызметі студенттерді өздері үйреніп жатқан тілде сөйлейтін халықпен 
түсіністік, ортақ көзқарас орнатуға дайындап, тәрбие, білім беру, әрі жеке басын, өмірге деген көзқарасын, жан-
жақты дамыту болып саналады. 

Лексиканы әдістемелік тұрғыдан топтастыру мәселесін шешудің 
бірнеше жолдары қарастырылған. Олардың ішіндегі ең көп тарағаны-оқытудың мақсаты мен сөздерді 

үйренуде кездесетін қиындықтарды ескеру. Ғалымдардың пікірлерін сарапқа сала келе С.Ф.Шатилов сөздерді 
репродуктивті түрде меңгеруде қиын тиетін факторлар ретінде мыналарды көрсетеді [3]. 

1. Ана тілі мен шетел тіліндегі сөздердің мағыналары бір-біріне сәйкес келмейтін сөздерді меңгеру 
қиын тиеді де, мағыналары сәйкес келетіндерін үйрену оңай болады. 

2. Шетел тіліндегі сөз тіркестерін меңгеру оқытудың бастапқы сатысында студенттерге біршама 
қиындық тудырады. 

3. Сөздер жасалу жолдарына қарай түбір, туынды, біріккен сөздер болып бөлінеді.Шетел тілін жаңа 
үйреніп жүрген тіл үйренушіге қысқа /яғни түбір/ сөздерді есте сақтау, оларды тыңдап отырғанда, бір-бірінен 
ажырату қиын. 

4. Нақты /деректі/ мағыналы сөздер абстракт/дерексіз/ мағынасы бар сөздерге қарағанда әлдеқайда 
оңай есте қалады. Мысалы: нақты мағыналы сөздер:[истгаһ] «аялдама», [хабгаһ] «жатахана», 

[данэшгаһ] «университет», [даруханэ] «дәріхана» және тағы басқалар абстракт /дерексіз/ мағыналы, 
[замэн] «кепіл», [мәхсус ] «ерекше» [ғәләбэ] «жеңіс» және т.б. сөздеріне қарағанда жеңілірек меңгеріледі [4]. 

Жоғары оқу орнында парсы тілін оқытудың басты мақсаты шетел тілін оқыту бағдарламасында 
белгіленген көлемде лексиканы меңгерту болса, бұл мақсатқа жету үшін студенттер әуелі белгілі мөлшерде тіл 
материалдарын игеру керек. Онсыз оқытуда сөйлеу іскерлігі мен дағдыларын дамыту мүмкін емес. Тілді қатынас 
құралы ретінде пайдалану үшін соған қажетті және жеткілікті мөлшерде тілдің фонетикалық, грамматикалық және 
лексикалық икемділік пен дағдылары меңгертіледі.  

Тіл материалын игеру дегеніміз – оны тану ғана емес,сол материалды дұрыс түсіну, әрі дұрыс қолдана 
білу дағдысын меңгеру деген сөз. Шетел тілі пәні бойынша білім мазмұнына тақырыптар, қарым-қатынас 
ситуациялары, мәтіндер, тілдік материалдар, лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, практикалық 
коммуникативтік тапсырмалар, оқытылатын шетел тілі елінің кейбір мәдени, ұлттық ерекшеліктері, мәліметтері, 
күнделікті өмірде жиі кездесетін коммуникативтік сөз әдептері жатады. 

Шетел тілін оқыту бағдарламасында көрсетілгендей, лексиканы оқыту да қажетті әдістемелік 
талаптармен толықтырылып отыр. Бағдарламаның басты көздеген мақсаты – лексиканы терең оқытуға көңіл 
бөліп, сауатты білім беріп, студенттердің шетел тілінде еркін сөйлеуін қамтамасыз ету. Сондай-ақ студенттердің 
сол үйренген сөздерін күнделікті сөзінде пайдаланып, өз ойын еркін жеткізуге төселеу. Бастапқы сатыда шетел 
тілін меңгеру іскерліктерін дұрыс қалыптастырып, осы кезеңде шетел тілін меңгерудің міндеттері сөз әрекетінің 
сөйлеу, тыңдап-түсіну,оқу және жазба сөз түрлерінің коммуникативтік іскерліктеріне қойылатын талаптарында 
нақтыланады. 

Әр курстың өзіне тән мақсаттары, оқу материалдары, өзіндік сабақтар жүйесі, оқыту әдістері мен 
тәсілдері бар. 1-2 курстың өзіндік ерекшеліктері алдына қойылған міндеттерге, сөз әрекеті түрлерінің ара 
қатынасына, оларды дамыту ретіне, дайындалған және дайындалмаған сөз түрлерінің бір-бірімен қатынасына, 
ауызша сөзбен оқуға арналған тілдік материалдың бірдейлігіне немесе өзгешелігіне, сондай-ақ әр курста 
қолданылатын оқыту әдістері мен тәсілдеріне байланысты айқындалады. Олай болса, алғашқы сатыда оқыту 
ерекшеліктерін анықтау үшін оның алдында қойылған міндеттерін, мұндағы сөз әрекеті түрлерінің, дайындалған 
және дайындалмаған сөз түрлерінің ара қатынасын, тілдік материалдың ерекшелігін, осы сатыда қолданылатын 
оқыту әдістері мен тәсілдерін анықтау қажет. 

Алғашқы сатының міндеті: сөз әрекетінің барлық түрлерінің (тыңдап-түсіну, сөйлеу, оқу, жазу) негізін 
қалау, шетел тілін коммуникация мақсаттарына пайдалану икемділігін дамытуға мүмкіндік туғызу. Демек, 
студенттер алғашқы сатыда өткен тілдік материалды пайдалана отырып, тыңдап түсну, монолог және диалог 
түрінде сөйлеу, оқу және жазу дағдыларының негізін меңгеруге тиіс. 

Алғашқы сатыда ауызша сөздің рөлі басым: ауызша сөз мұнда оқыту мақсаты ғана емес, сонымен қатар 
ол оқытудың құралы да болып табылады. Осыған орай, 3-4 курсқа қарағанда онда ауызша сөздің алатын орны 
мен маңызы ерекше сипатқа ие болады. Ауызша сөздің алғашқы сатыдағы бұл басымдылығы сөйлеу 
икемділіктері мен дағдыларын меңгеру ретін де анықтайды мұнда әуелі ауызша сөйлеу икемділіктері мен 
дағдылары меңгеріледі, содан кейін осыларға сүйеніп студенттерді оқуға және жазуға үйретеміз. 

Шет тілін оқытудың бастапқы сатысында парсы тілінің лексикалық минимумын жоғары оқу орны 
бағдарламасының талаптарын ескере отырып белгілеу керек; лексикалық минимум студенттердің жас 
ерекшеліктеріне, қызығушылықтарына мән беріп, тақырыптарды күнделікті өмірмен ұштастыру керек; парсы 
тілінің лексикасын қазақ тілі негізінде оқыту, шетел тілінің сөздерін меңгеруге ана тілінің тиімді және тиімсіз 
ықпалын ескеруге мүмкіндік береді, бұл жағдай студенттердің парсы тілі лексикасының мағынасын дұрыс 
меңгеруіне жағдай жасайды; парсы тілі мен қазақ тілі лексикасын өзара салыстыра отырып, студенттер жаңадан 
меңгеруге тиісті парсы тілі лексикасын меңгерілу қиындықтарына қарай әдістемелік топтарға бөле отырып оқыту 
бастапқы сатыда студенттерде кездесетін қазақ-парсы лексикалық интерференциясын анықтауға, нақтылауға 
көмегін тигізеді. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НЕФОРМАЛЬНОМ ПИСЬМЕННОМ ОБЩЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ДНЕВНИКОВ) 
 
В настоящее время, в эпоху глобальных коммуникаций, становится все более популярным Интернет-

общение. На сегодняшний день уже говорят о возникновении электронного письма как «третьей формы речи», 
наряду с устной и письменной, так и определенной коммуникативной среды, которую оно обслуживает. 

К жанрам межличностной коммуникации в Интернете относятся чат, форум, дневник (блог), электронная 
переписка (e-mail), гостевые книги, MUD, тематические ньюсгруппы и др. Все остальные разновидности сводимы 
к перечисленным. Например, форум может существовать сам по себе, а может прикрепляться к электронной 
версии газеты или журнала как реализация функции «Обсудить статью». 

Нас привлекло неформальное письменное общение русскоязычных людей через интернет-дневники 
(ИД). Источником фактического материала послужили русские дневниковые сайты journal.ru и diary.ru, 
пользователями которых являются русскоязычные люди самых разных возрастов и профессий, географически 
разделенные. На этих сайтах ведутся дискуссии, где даются дневниковые записи хозяина дневника и в которых 
фиксируются комментарии читателей и ответы хозяина дневника. Это письменные тексты, добровольно 
создающиеся частными лицами, они не редактируются и не рецензурируются извне. 

Необычная популярность блога как одного из коммуникативных сервисов Сети объясняется не только 
доступностью и дешевизной обеспечения и простоты работы с ним, но также и уникальной социальной ролью 
блога в различных коммуникативных практиках, протекающих в Интернете (политической, образовательной, 
научной и т.д.). Человек использует блог, прежде всего, как средство самовыражения, для создания нужного 
образа и в целях личностного самосовершенствования. 

Основными мотивами создания блога является следующее: информировать других о своей 
деятельности и о том, что вокруг происходит; выразить свое мнение и каким-либо образом повлиять на мнения 
других лиц; найти единомышленников и получить обратную связь. 

Через вербальные средства самопрезентации - выбор имени, названия дневника и статуса - проявляет 
себя номинативная способность автора и реализуется намеченная им линия речевого поведения, а также 
основные черты виртуального образа, который мы ожидаем увидеть в текстах дневника. Не случайно многие 
«дневниководы» регулярно меняют название. На diary.ru, blogs@mail.ru, liveinternet.ru и journals.ru можно, 
например, почитать дневники: «Три короба правды», «Мысли вслух», «Бормотание во сне», «С обратным 
наклоном», «Чушь. Избранное», «Записки старого опера» и т.д. 

В отличие от типичного Интернет-форума у дневника один хозяин, он задает тему своей записью, он 
имеет право в своем дневнике редактировать и даже удалять чужие комментарии. Записи, открывающие 
дневник, очень часто демонстрируют попытку автора «сбалансировать» свои традиционные представления о 
жанре, жанровую реальность онлайнового дневника и свои авторские интенции. 

Диалогичный дневник - одно из мощных средств «изобретения себя». Названия дневников отражают 
степень «интравертности/экстравертности» их авторов. Сравним хотя бы «Мысли вслух» и «Переписка с 
неизвестным», «Сафьяновая тетрадка» и «Со мною вот что происходит». Но при любой степени 
интравертности/экстравертности в характере автора и любом соотношении монологичности/диалогичности в его 
записях основной чертой ИД, определяющей выбор языковых средств и коммуникативные тактики и стратегии 
пишущих, является открытость. Она проявляется именно в тех языковых приемах, которые специфичны для 
публичной Интернет-коммуникации, начиная с мелочей, например, использования функции зачеркивания слова, 
которое читатель должен увидеть и оценить. 

Характерна для ИД свободная композиция - сочетание в одной записи дневниковости и литературности, 
разных тем, возможность не оговаривать композиционные переходы, не выделять главного и второстепенного, 
не придерживаться определенного плана изложения. Наконец, весьма показательными для исследователя 
русского языкового сознания оказываются ники авторов и названия дневников. Каким бы странным ни казался 
внешнему наблюдателю следующий список постоянных читателей одного из дневников, это отражающие 
определенные механизмы самоидентификации, определенные модели создания имени, которые 
целенаправленно выбрали себе для жизни в виртуальном сообществе некоторые люди: Аврося, Азанта, 
Восковая кукла, Глаза цвета неба, Казна, Лели. 

С выбора имени начинается жизнь языковой личности в виртуальном сообществе. Творение 
виртуального образа в Интернет-коммуникации можно уподобить творению образа художественного. 
Исследователи видят в имени «формулу личности, ключ к складу и строению личного облика». Отсюда - 
чрезвычайно высокая важность имени в изучении идентичности и самопрезентации человека. То же справедливо 
и для ников в Интернете. Во многом они определяют линию поведения своих носителей. Например, от человека 
с ником Львенок или Заюшка вряд ли можно ожидать агрессивного поведения. Это ники для нежной юной особы. 
А «Кровавый ангел» или «Непонятный Самоубийца» - ники, которые свидетельствуют о преобладающем 
депрессивном настроении. 

Ник находится где-то посередине между реальным именем и именем художественного Персонажа. 
Реальное имя даётся человеку без его воли и не имеет отношения к его творческому воображению. Имя 
персонажа определяет его автор, но при этом вымышленным является и сам персонаж. 

Выбор ника в русскоязычном Интернете отличается от выбора ника в англоязычном уже тем, что на 
большинстве ресурсов пользователи могут выбирать между кириллицей и латиницей. Ник, написанный 
латиницей, может представлять собой иностранное слово, словосочетание, имя собственное, либо служить 
транслитерацией с русского: sestrizza _ alenushka, uteshenie и др. Для пользователей важно, что 
сосуществование кириллических и написанных латиницей ников на одном сайте дает возможность 
сосуществовать двум «одноименным», например: Лика и Lika, Дама с собачкой и Dama&@. 

http://journal.ru/
http://diary.ru/
http://diary.ru/
mailto:blogs@mail.ru
http://liveinternet.ru/
http://journals.ru/
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Даже в эпоху культурной интернационализации в глобальной системе нельзя ожидать полного 
соответствия прецедентных баз у представителей разных народов. Вот примеры кириллических ников сайта 
journals.ru, заимствованных из фольклора, литературы и кино: Мальвина, Пьеро, Онегин, Ихтиандр. 

Если все ники можно расположить на «коммуникативной оси», то на одном полюсе будут ники 
«понятные», то есть, по выражению Б.Б. Ярмахова, «коммуникативно-открытые», на другом - «непонятные», или 
закодированные. К первым будут относиться ники, представляющие собой вариации собственного имени, 
названия животных, названия профессий, смысл которых понятен всем носителям языка. К закодированным 
будут относиться ники, взятые из источника, знакомого более или менее ограниченному числу людей. К 
закодированным в той или иной степени никам относятся: 

1) Ники из слов, принадлежащих к молодёжному или другим жаргонам, например: Глюк (галлюцинация). 
Такие ники ясно говорят о возрастной группе их носителей. Это либо подростки, либо пользователи молодого 
возраста. В их дневниках, как и в никах, встречаются жаргонизмы такого рода. Люди более старшего поколения в 
данном случае «отфильтровываются», так как они могут не понимать или не принимать сленговых слов, 
используемых в никах. 

2) Ники, представляющие собой имена героев книг, кинофильмов или мифов, а также прецедентные 
тексты, которые известны только в определённой среде, а не повсеместно. У людей, которые любят их, как 
правило, есть что-то общее в мировоззрении, а значит, они найдут, о чём поговорить.  

3) Влияние языковой системы на состав ников. Для русских ников это, прежде всего, широкое 
использование уменьшительно-ласкательных суффиксов. В самом выборе «нежных» ников проявляется 
эмоциональная насыщенность виртуального общения. Для создания уменьшительно-ласкательного тона 
используется весь набор «нежных» суффиксов -юшк-, -к-, -очк-, -юшк-, -ульк-, -ечк-, -онок-, -чик- и др. 

4) Влияние языковой системы на восприятие ников. Окончание русского существительного в 
большинстве случаев указывает на родовую принадлежность. Окончание -а- в нике воспринимается 
коммуникантами как показатель женского рода, поэтому обладателей ников типа Илейка обычно автоматически 
записывают в женский пол. 

5) Влияние жанра на степень значимости ника и необходимость его «отработки» в коммуникативном 
поведении. Ник - это та «одежка», по которой тебя принимают и которая часто становится доминантой речевого 
поведения пишущего. 

Лингвистическая значимость наблюдений над стратегиями и тактиками языковых личностей в их 
дневниковой жизни обусловлена тем, что в ИД человек - это текст. В ИД члены сообщества независимы и 
обладают равными возможностями, правами, ограничениями. Все, что он хочет сказать, и то, как он умеет это 
выразить - в черных или цветных строчках на белом или цветном фоне. 

Психологи уже остро ставят вопрос о возможных крайне тяжелых последствиях, которые может иметь 
для личности неправильно организованная виртуальная коммуникация (Интернет-зависимость, разрыв реальных 
социальных связей под влиянием виртуальных и т.п.). 

ИД могли бы служить прекрасной лакмусовой бумажкой для оценки стилистического качества текстов 
СМИ, особенно - ярко стилистически окрашенных и четко ориентированных на определенную возрастную, 
профессиональную или социальную группу, таких, как например подростковые «Круто!», «Yes» и им подобные. 
Сопоставление ИД авторов соответствующего возраста со статьями из этих изданий однозначно показывает: 
сознательная вульгаризация языка в такой желтой прессе не соответствует речевой деятельности большей 
части молодежи. ИД - намного более трудный и обязывающий жанр электронного общения, чем форум и тем 
более чат. 

О «языке Интернета» как об особой форме существования национального языка целесообразно 
говорить лишь как об особенностях русского языка, проявляющихся и возникающих в сетевой коммуникации. Не 
существует самостоятельного «языка Интернета» на данном этапе языкового развития и его не будет в 
будущем. Но «этикет интернета» ярко выражен уже сейчас. 

Стратегической целью, с которой носители русского языка активно вступают в дневниковую 
коммуникацию, является дружелюбное общение в позитивной атмосфере, установление стабильных 
межличностных связей. 

Что бы ни говорили об Интернет-коммуникации, какие бы положительные и отрицательные оценки 
влиянию Сети на русскую речь ни давались, межличностное общение интернета достойно лингвистического 
изучения уже по одной причине: оно не манипулятивно, подобно рекламе и СМИ, а служит раскрытию личности 
через слово и установлению ею через слово же отношений с другими. В Интернете никто тебе не поможет, если 
ты не умеешь пользоваться словом, и никто тебе не помешает, если ты хочешь словом «убить,... спасти,... полки 
за собой повести». 

Многие люди в сети живут, некоторые в ней работают, обустраивая пространство сетевого общения. 
Администраторы и модераторы, хозяева личных страниц, организаторы сетевых игр и разного рода проектов, 
объединяющих людей в языковом творчестве и свободном общении, заслуживают уважения. 

Сегодняшняя жизнь совершенно невозможна без Интернета, и, соответственно, без присущего ему 
Интернет-общения, которое с каждым днем все прочнее входит во все сферы нашей жизни. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN MODERN INTEGRATION PROCESS: CROSS-CULTURAL 

STUDIES AS A PROBLEM OF KNOWLEDGE SHARING IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Cross-Cultural Communication plays a leading role in today's globalized world. The communication between 

multilingual communicators, who aspire to greater unity in producing communication products and popular culture, is to 
create information flows that are understandable to the consumer of the final product - the message itself. Development 
and optimization of such messages requires detailed study, processing, effective recommendations and the 
establishment of methodological principles for future professionals as the foundation for further interlingual 
communication in the world and in the European community and further integration of Ukraine into the European 
Community in particular, for bringing European knowledge in Ukraine to produce and to represent information about 
European Union for Ukrainian media consumers.  

Cross-Cultural Communication in the context of European integration has never been the subject of a teaching 
module in higher education institutions in Ukraine, but without understanding the world of scientific processes and 
opportunities for exchange of information in society can not be further development of Ukraine as a European country 
and every individual as a complete person. The idea of forming an active role in the work of the international social 
community, which forms a multi-cultural public discourse and has a positive impact on the awareness of individuals and 
social groups, social development needs in cross-cultural communication studies belongs to J. Habermas and M. 
Burawoy [9], it aims to solve problems for further development of civil society, social responsibility of the media.  

Today we have to study problems of Cross-Cultural Communication even more closely because of 
misunderstanding caused by differences in cultural and ethnic communication. This particular problem causes a feeling 
of uncertainty among communication partners and fear to miss, to get into the "communication trap". Applied direction of 
Cross-Cultural Communication is to develop methods of cross-cultural training with weakening and elimination of cultural 
shock, etc. Social communication aspect of cross-cultural communication aimed to study markers of cultural information 
in order to achieve communicative understanding in cooperation as carriers of different cultures and communicative 
conflict prevention. 

In Western Europe branch of cross-cultural communication has been reinstated in ‘70-80s, although at the 
former Soviet Union creating of cross-cultural communication knowledge started in '90s [6], however, the problem of 
paradoxes of cross-cultural communication, particularly non-communication characterized by an illusion of 
communication, misunderstanding, partially blocking the channels of communication remains under-investigated. It was 
shown that failures in cross-cultural communication are more typical for countries and ethnic groups which are culturally 
close to each other as they have got a lot in common and a lot differences as well, i.e. rules of communication and 
cultural code implementing them in communicative behavior [4]. 

Creating a proper methodological framework, the study and dissemination of scientific achievements, 
achievements of world culture, works of famous experts to review, study and creating of necessary professional, cultural, 
scientific, practical and economic level in Ukraine today and further integration of any country in the world community can 
not be full without the exchange of appropriate information flows, on the way to study them and creating of a database is 
cross-lingual communication. 

We propose a symbiosis of new teaching techniques - for the first time is proposed to study Cross-Cultural 
Communication as the main link of European integration, to attract students and professionals of various fields and 
analyze the problem in an interdisciplinary level to find the best option to solve it. Lectures and seminars will be 
interactive, and further discussion of theoretical and practical material in the field of cross-cultural communication will be 
offered for the first time in Ukraine to withdraw to the international level through online discussions with leading experts of 
different disciplines. For the first time in Ukraine will be a research perspective of cross-cultural communication and 
offers practical advice for researchers to further adequate dissemination and assimilation of inventions, developments, 
the latest advances in science and technology. The round-tables and coverage of developments at the conference will 
provide a critical review of world scientific community and enhance development. Release of collections of scientific 
works of practical in cross-cultural communication will allow, for the first time in Ukraine, to submit a new look at a 
problem that affects the development of the country at the European level. 

The research will provide new way to solve on the problems of editing of translation, of adequate and equivalent 
for the translated text and recipient’s decoding and use of this text for the knowledge receiving and sharing. Such 
research isn’t available in Ukrainian scientific field but must be made especially for Ukrainian language specific because 
of its crucial part in the further integration of Ukraine to the European society. 

The program includes three blocks: (1) block of courses in theory and history of cross-cultural communication – 
there is for each student an individual learning plan with recommendations of supervisors - module’s professors will set 
up – approximately 12 hours; (2) course units for study characteristics of modern and practical problems in cross-cultural 
communication of modern Ukrainian society – approximately 12 hours; (3) taught master classes with the formation of 
competence in the field of communication presentation, moderation, working with texts, translations, editing etc. with 
further implementation in practice within the leading international media agencies, European funds, other partner 
organizations – approximately 12 hours. 

Processing and transmission of copyright material held at the level of processing and conversion of characters, 
the transfer one language system to another language system, understandable to the reader. The message in the 
system of cross- communication is the creation of community, association of ideas between different parts of humanity, 
familiarization with similar or opposite ideas, participants of the communication process are creating new ideas, 
concepts, or securing its full retraction depending on the set of information and the target audience of potential message 
. There is exchange of knowledge, which leads to new knowledge in the communiqué and the global system of 
knowledge, promotes and supplements the known theories, consolidate them into practice. Cross-cultural 
Communication is part of the social process that is part of communication in its public sector, an integral component of 
human development as a person, the formation and dissemination of new knowledge. 
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To share information, participants of the communication process should have advance knowledge in the 
particular system as language itself for understanding and further transmission of this or that message. Lack of 
knowledge deprives communiqué new, sometimes - necessary for the further existence knowledge and for 
communicants - the result of the communication process, making the transfer and dissemination of information virtually 
impossible. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ЗОРОВОЇ НАОЧНОСТІ 

НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

На сучасному етапі вивченню іноземних мов приділяється багато уваги в нашій державі. В останні роки у 

зв'язку з прагненням людства до "суспільства без кордонів", залученню до культурної спадщини і духовних 
цінностей народів світу знання іноземної мови як інструменту міжкультурної комунікації, стало престижно і 
затребуваний. Інша причина полягає в тому, що володіння іноземною мовою, розглядається як важлива якість та 
можливість самореалізації особистості в сучасних умовах. Проблема наочності у навчанні іноземних мов була 
актуальною в усі часи. Проблема використання наочності цікавила ще педагогів минулого Я.А. Коменського, який 
розглядав чуттєвий досвід дитини як основу навчання і вважав, що навчання слід починати "не зі словесного 
тлумачення про речі, але з реального спостереження над ними" І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського.[1, с. 73] 
Питання вивчення іноземних мов, у тому числі лексичних навичок монологічного мовлення з використання 
засобів наочності було і залишається у наукових роботах та дослідженнях багатьох методистів, зокрема А.Д. 
Климентенка, І.Л. Біма, С.П. Шатілова, Л. С. Панова, Н. Д. Гальскова. Загальновідомо, що ефективність навчання 
залежить від ступеня залучення до сприйняття всіх органів почуттів людини. Чим більш різноманітні чуттєві 
сприйняття навчального матеріалу, тим міцніше він засвоюється. Ця закономірність знайшла своє вираження в 
дидактичному принципі наочності. Таким чином, метою статті є встановлення ролі та ефективності використання 
наочності на практиці у процесі вивченні іноземної мови.[7, с. 239] Згідно наукових даних процес вербалізації 
відомих образів здійснюється на основі живого споглядання, одночасно і паралельно з ним. Споглядаючи 
дійсність, людина за допомогою мовних засобів називає окремі об’єкти, їхні ознаки і відношення між ними. 
Відбувається перекодування чуттєво – образної інформації про предмет в семасіологічну, так здійснюється 
стрибок від живого споглядання до думки.[3, с. 15] 

Комбінуючи мовні засоби, людина будує мовну модель ситуації зовнішнього світу. У рідній мові зв’язок 
між позамовною ситуацією та її мовною моделлю - органічний, автоматизований. Зміна слова („Я малюю олівцем” 
- „Я малюю олівець”) є засобом передачі думки і викликає в свідомості людини відповідну картину, наочний образ 
ситуації. Отже, правильність мовлення рідною мовою зумовлена наявністю у того, хто говорить, безпосереднього 
зв’язку між позамовною ситуацією та відповідним мовним оформленням. Таким чином, для того щоб забезпечити 
правильність іншомовного мовлення, необхідно формувати такий зв’язок на матеріалі іноземної мови. Особливу 
увагу треба звернути на випадок, коли той самий зміст передається за допомогою різних структур у рідній та 
іноземній мовах, а порушення структури під впливом рідної мови призводить до спотворення змісту. Отож, в 
українській та англійській мовах відношення належності, інструментальності, адресата дії передають різні мовні 
засоби.[4, с. 23] 

В таких випадках встановлення прямого зв’язку між наочним образом ситуації та його вербальним 
вираженням повинно створити умови для правильної побудови іншомовної граматичної структури. Методичним 
вирішенням цього завдання може бути використання наочного матеріалу, який демонструє зв’язок 

інтерферуючих структур з конкретним наочним образом тих відносин об’єктивної дійсності, що передає кожна з 
них. 

Засоби наочності - це компонент навчально – методичного комплексу при вивченні іноземної мови, 
який надає суттєву допомогу при кращому розумінні та засвоєнні лексичних одиниць, граматичних структур, 
фонетичного аспекту мови. Наочність буває: слухова (озвучення образу) та зорова (вербально – графічна).[5, с. 

37] 
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Слухова наочність ілюструє емоційну виразність написаного, відіграє значну роль у формуванні певного 

образу, його розуміння. Вона допомагає створити смисловий наголос і корегує вимову, ритміко – інтонаційне 
оформлення окремих слів та словосполучень. До засобів слухової наочності належить: фонограми, аудіо записи. 

Зорова наочність використовується як зразок, на який учні опираються при співставленні слова і його 

схематичного значення. Дуже часто зорова наочність стає єдиним засобом, який може допомогти учневі 
зрозуміти ту чи іншу лексичну одиницю. Засобами зорової наочності є: малюнки, фотографії, слайди, роздатковий 
матеріал, репродукції портретів, стенди, таблиці, схеми, колажі, відеофільми, електронні дошки, та інші 
мультимедійні засоби. 

У сучасній методиці засоби зорової та слухової наочності стали одними із основних компонентів уроку 
іноземної мови. Варто зауважити, що зорова наочність є унікальним засобом семантизації, який може 
використовуватися при поданні у школі будь – якого матеріалу (може використовуватися при поданні нового 
матеріалу чи при повторенні). Згідно з прийнятим у лінгвістиці розумінням лексичного значення його складниками 
вважається денотат, який називає клас предметів, і сигніфікат - сукупність ознак, що визначають клас 

предметів, що називають терміном „поняття”. Сигніфікат як категорія більш абстрактна, ніж денотат, засвоюється 
в результаті оволодіння конкретними вживаннями слова при співвіднесенні його звукової форми з відрізками 
дійсності, що означаються. 

Головною умовою володіння словом як комунікативною одиницею є, безумовно, оволодіння його 
відображальною функцією, тобто значенням. Найбільша складність в оволодінні лексичним значенням, як 
зазначають усі спеціалісти в галузі навчання іноземних мов, полягає у невідповідності значень рідної мови та 
іноземної. Справа у тому, що який би прийом семантизації не використовували, він повинен приводити до тісного 
зв’язку звукової форми слова з його денотатом, з конкретною діяльністю, з елементами досвіду учня.[5, с. 38] Як 
свідчать психологи, у значеннях слів побутової лексики переважаючими компонентами є ситуаційно – логічні та 
образні зв’язки. Відтворення їх у свідомості учнів неможливе без використання засобів зовнішньої зорової, 
слухової або внутрішньої наочності. Проте роль зовнішньої наочності в оволодінні лексикою явно недооцінюється 
в нашій методиці. Її функції як засобу семантизації іншомовних слів, що не мають точних еквівалентів в рідній 
мові, досліджені недостатньо. Однак, показ предмета або дії, який мають на увазі методисти, достатній лише у 
випадках, коли значення слів іноземної і рідної мов збігаються, і коли слово рідної мови викликає адекватний 
образ у свідомості учні і без наочної ілюстрації. Неадекватні, суто вербальні способи семантизації слів із 
семантикою, більш складною для засвоєння, як показав психологічний експеримент М.Г. Каспарової, веде до 
того, що за значенням іноземного слова виявляється віддалене уявлення про відповідний денотат. Воно 
пов’язується зі словом рідної мови, але не з уявленням конкретного предмета.[3, с. 13] 

Дидактичний підхід до зорової наочності суттєво відрізняється від того, як вона трактується методистами. 
Чим складніший навчальний матеріал, тим важливішу роль повинна відігравати наочність у формуванні 
правильних уявлень. Тісна взаємодія слова і наочних предметів підвищує роль кожного з них. Тому необхідно 
керувати розглядом наочних прикладів, щоб учні помічали суттєві сторони в продемонстрованому наочно. 
Зауважимо, що при вивченні будь – якої іноземної мови, ті, що вчаться, незалежно від віку, повинні заново 
вчитися називати предмети і дії, значення яких не збігаються зі словами рідної мови. Завдання, що постає перед 
ними, близьке до того, яке вирішується при навчанні рідної мови для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку. Суттєва різниця лиш в тому, що вони ознайомлюються не з предметами, а з їх новими словесними 
позначеннями. 

Унікальність наочності також полягає і у тому, що її можна використовувати для будь – якої вікової 
категорії. Без перебільшення, вона відіграє важливу роль у процесі вивчення іноземної мови і служить 
супроводжуючим компонентом процесу засвоєння і розуміння. Крім того, всім відомо, що наявність наочності на 
уроці допомагає більш глибше проникнути у тему, стимулює в учнів мислення, викликає творчість. Наочність стає 
поштовхом до навчальної дії, викликає у дітей інтерес та зацікавлення. Використання засобів наочності робить 
урок яскравішим, цікавішим, динамічнішим.  

В основу використання зорової наочності покладено ряд принципів: 
1. Принцип доступності подачі зображення. Це означає, що вербальний матеріал, який подається за 

допомогою засобів наочності має бути зрозумілим та знайомим учням. В іншому випадку наочність не буде 
корисною, а навпаки лише спантеличить учнів.[1; 74] 

2. Принцип доступності форми зображення. Цей принцип застерігає вчителя від використання все 

нових і нових форм зображення. Учні повинні звикнути до певних засобів наочності і зіставляти їх із сформованим 
у них змістом. 

3. Принцип композиційної організації. Згідно цього принципу матеріал має бути поданий в логічній 
послідовності. Реалізація даного принципу здійснюється також за рахунок правильного гармонійного, кольорового 
зображення. Ось чому слід використовувати яскраві малюнки, різнокольорові схеми, таблиці та інші засоби, що є 
запорукою зацікавлення з боку учнів новим навчальним матеріалом. 

4. Принцип художньої ідентичності. При оформленні засобів наочності потрібно намагатися відтворити 

максимально реальне зображення.[6, с. 328] 
В процесі навчання можуть виникати наступні питання: на якому із уроків використовувати засоби 

наочності; як довго можна використовувати одну і ту ж наочність в рамках вивчення певної теми; як уникнути 
перенасичення наочності на уроці і не перетворити його на шоу. Всі ці питання є дуже важливі і вчитель сам 
повинен знайти на них відповіді, посилаючись на власний досвіт та особливостей учнів (ступінь обізнання, їх 
інтелектуального розвитку, рівня сформованості іншомовних навиків та вмінь). Для вчителя є важливо встановити 
межу, де наочність – необхідний допоміжний засіб в процесі засвоєння матеріалу, і не допустити, щоб діти 
трактували її як засіб для гри. Іншими словами, учень повинен вміти використовувати наочність для збагачення 
своїх знань.  
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 
 
Одним із найважливіших видів вербальної комунікації є обмін інформацією між людьми, які розмовляють 

різними мовами й належать до різних культур. Така міжмовна (або двомовна) комунікація може бути лише за наявності 
посередника (людини або комп’ютерної програми), котрий уміє прийняти інформацію у писемній або усній формі 
однією мовою та передати її іншою мовою. Головним у такому посередництві є переклад. 

Як підкреслює відомий спеціаліст у сфері перекладацької діяльності В.М.Комісаров, у процесі перекладу 
відбувається не просто заміна однієї мови іншою, а пересікаються різні епохи, культури, традиції, способи мислення. 
Саме завдяки творчій діяльності перекладачів народи різних країн прилучаються до передових досягнень у сфері 
виробництва, науки, техніки, культури.  

Фахівці зі спеціальності «Переклад» повинні мати не тільки поглиблену мовну підготовку (з декількох мов), але 
й достатні знання з широкого спектру гуманітарних, природничих, технічних навчальних дисциплін. Перекладацька 
компетенція повинна включати володіння знаннями з культури, традицій, звичаїв як рідної, так і зарубіжної країни, а 
також всіма лінгвістичними аспектами рідної та іноземної мов. Тому велику роль у підготовці кваліфікованих 
спеціалістів-перекладачів відіграють гуманітарні дисципліни, зокрема вивчення української й зарубіжної літератур. 

Як відомо, з другої половини ХХ ст. у провідних країнах світу почала зростати кількість вищих навчальних 
закладів. Почали переглядатися програми й зміст освіти, визначатися пріоритети. Велике значення надавалося 
виховній спрямованості програм гуманітарного циклу, зокрема в технічних вишах. Їх завдання – гуманізація та 
гуманітаризації навчання та виховання молоді. В окремих технічних вишах почали розширювати викладання 
гуманітарних дисциплін, поряд з вивченням мови вивчається й література.  

Викладання літератури у циклі гуманітарних дисциплін у технічних вишах, які на гуманітарному факультеті 
розпочали або продовжують підготовку фахівців за спеціальністю «Переклад», потребує відповідної методики, яка, в 
свою чергу, пов’язана з науками, що сприяють осмисленню знань, набутих в інших галузях, розвитку умінь, необхідних 
у відповідній сфері діяльності: мотивувати літературні явища історичним розвитком суспільства, вести дискусію, 
аргументувати свою позицію під час диспуту; визначати роль літератури у розвитку мови й професійного мовлення; 
володіти різними стилями мови, робити лінгвістичний аналіз, а також формування комунікативної і літературної 
компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, світоглядних переконаннях. 

Вивчення літератури передбачає формування культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу 
та оцінювання прочитаного, створення на основі засвоєних літературних знань оптимальних умов для всебічного 
розвитку і реалізації особистості; формування національних і загальнолюдських цінностей. 

Необхідно розглянути на заняттях з літератури основи перекладу, що, в свою чергу, розширить знання 
студентів про оригінал і художній переклад, специфіку перекладеної літератури; сформує вміння порівнювати 
першоджерело і переклад, підвищить рівень знань з української та іноземної мов.  

Доцільно використовувати порівняльне вивчення літератури, використовуючи компаративістику як метод 
аналізу тексту. Зазначимо: 

суттєва відмінність у вивченні світової літератури та рідної полягає в тому, що понад дев’яносто відсотків 
творів світового письменства молодь читає у перекладах. 

Аналізуючи поезію, студенти повинні відчути різницю між типами перекладу (вільним і підрядковим), ввести в 
обіг поняття художній переклад. Бажано надати студентам оригінали, тим самим перевіряючи рівень володіння тією чи 

іншою мовою, а також навести орієнтовні запитання для бесіди, наприклад: 
1. Від кого залежить звучання вірша, перекладеного українською чи російською мовою? Чим це 

пояснюється? 
2. З якими труднощами ви зіткнулися, спробувавши самостійно перекласти поезію (на вибір студента)? 
Cтуденти порівнюють кілька варіантів художніх перекладів і доходять висновку, що твір можна по-різному 

інтерпретувати чужою мовою залежно від того завдання, яке ставить перед собою перекладач: хоче передати точний 
зміст поезії чи намагається найповніше зберегти мовні й національні особливості першоджерела. Студенти доходять 
висновку, що підрядник – це технічний переклад, позбавлений натхненності, за яким ніколи не відчуєш автора. 
«Художній переклад передає не стільки зміст твору, скільки його настрій, інтонацію, мовну специфіку і те невідчутне, 
невловимо суттєве, що зветься Поезією» [1, с. 107]. 

Можна запропонувати студентам скласти порівняльну таблицю перекладів поезій, наприклад, П. Верлена 
«Осінь» чи сонетів В. Шекспіра або поезій Г. Гейне й зробити висновок, який же з них ближчий до оригіналу.  

Наприклад, можна проаналізувати поезію Г. Гейне «На півночі дикій», порівнявши оригінал, підрядковий 
переклад і художні переклади М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Л. Первомайського, М. Старицького і дати завдання – 
визначити, який із перекладів ближчий до оригіналу, а який передає поетичний настрій поезії, тому є найціннішим, 
найпривабливішим для читача. 

Орієнтовні запитання для бесіди: 
1. Пояснити поняття «вільний переклад» і «технічний переклад».  
2. Навести приклади текстів різного виду перекладу. Назвати вимоги до технічно перекладу і 

найпоширеніші помилки при перекладі.  
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3. Що повинно бути в основі художнього перекладу? 
4. Чи можуть оригінал і переклад бути ідентичними?  
Цікавим буде домашнє завдання: підготувати презентацію власного художнього перекладу.  
Одним із найперспективніших напрямів розвитку творчих здібностей особистості, необхідних сучасному 

фахівцю, є проблемне навчання. Як специфічна технологія навчального процесу проблемне навчання передбачає 
наявність проблемного запитання чи завдання, проблемної ситуації. Істотною ознакою проблемного запитання є 
прихована суперечність, яка відкриває можливість отримати неоднотипні відповіді. Тому доцільно використовувати 
метод дискусії, оскільки його метою є встановлення істини, правильне розв’язання проблеми через зіставлення різних 
поглядів. 

Перед дискусією доцільно проводити бесіду, бажано евристичну, за допомоги якої викладач спонукатиме 
студентів не тільки до відтворення набутих знань, але й скеровуватиме формування проблеми. Наприклад, при 
вивченні новели О. Гончара «На косі» варто провести таку бесіду: 

1. Як опинилася на косі Ольга? 
2. Чи можна бути щасливим, опинившись за тридев’ять земель від столиці, «на найкрайнішому краї землі»? 
3. У якій ситуації Ользі «стало соромно, принизливо і тяжко» за єгеря? 
4. Прочитайте діалог Ольги і Танцюри перед його від’їздом з коси. 
Під час бесіди виникають проблемні запитання: «Хто винен: той, хто убивав птаха, чи той, хто все це бачив, 

але мовчав?», «Чи здатна одна людина зробити світ добрішим, людянішим?» 
Під час вивчення повісті «Гола душа» П. Загребельного зі студентами проводиться евристична бесіда за 

таким планом: 
1. Від імені кого ведеться оповідь у творі? Яка мова героїні? 
2. Який шлях проходить головна героїня твору? 
3. Чому Клеопатра ображена на чоловіків?  
4. Чому вона протестує проти чоловічого світу? 
5. Який світ влади постає перед читачем? 
Виникають проблемні запитання, які студенти намагаються розв’язати в ході дискусії (робота в малих групах): 

«Влада – це добре чи погано, це багато чи мало? Яка є і яка має бути влада? Чи можна вважати «оголення душі» 
Клеопатри Січкар сповіддю?».  

Метод проблемного аналізу доцільно використовувати під час вивчення повісті Ю. Мушкетика «Смерть 

Сократа». Необхідно запропонувати студентам прочитати твір і спробувати визначити його проблеми (соціальні, 
філософські, морально-етичні тощо); самостійно вдома дібрати матеріал з художнього тексту для розгляду кожної 
проблеми; провести проблемно-тематичний аналіз у такій послідовності:  

1. Визначити тему художнього твору з метою її розкриття. 
2. Оголосити означені проблеми. 
3. Розпочати пошук авторського способу розв’язання проблем. 
Проблемне навчання змінює мотивацію навчальної діяльності: провідними стають мотиви пізнавально-

спонукальні (інтелектуальні). Проблема викликає внутрішню зацікавленість студента, що стає чинником активізації 
навчального процесу та ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спонукає молоду людину розвивати свої 
нахили і здібності. 
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПРОЦЕС ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 
Лексика, словниковий склад - це матерія мови. Мовлення не може існувати без лексики; граматика в 

основному відображає взаємозв'язки слів, які в мовленні є носіями значення . 
Зазвичай лексику ототожнюють з словами, тобто лексика складається із слів, до яких відносяться так 

звані кореневі, безафіксні слова {to take, to bring a book), складні {copybook) та похідні слова (friendship). Однак, 
відповідно до лінгвістичних та методичних критеріїв до лексики можна віднести інші одиниці, які мають зі словами 
спільне те, що вони також цілісно відтворюються у мовленні і означають якийсь предмет дійсності. Отже, до 
розряду лексичних одиниць слід віднести: 

1)слова;  
2) сталі словосполучення — номінативні (the British Commonwealth) та фразеологічні (it rains cats and 

dogs) 
3) вирази-кліше (What'syour name?) . 
Вказані нами одиниці є лексичними одиницями і є об’єктом навчання лексики. 
Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця - мовний знак, який відрізняється від 

інших єдністю та гармонією між змістом та формою. В поняття форма входить: а) зоровий образ; б) слуховий 
образ; в) артикуляційний; г) рукомоторний [5, с. 101]. Зміст слова - це ідеальне утворення, яке складається з 
наступних компонентів: 

а) образ позначуваного предмета - уявлення про предмет; 
б) значення слова - сума суттєвих ознак предмета; 
в) суть або смисл - місце, яке займає позначуваний предмет та відповідний йому образ в діяльності 

суб'єкта . 
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Існування слова (лексичної одиниці) і його функціонування визначається єдністю його форми і змісту. 
При цьому обидві сторони слова володіють варіативністю: в певних межах вимова може змінюватися; в більшості 
випадків значення реалізується в декількох лексико-семантичних варіантах. Отже, оволодіння формою слова та 
його змістом повинне здійснюватись в процесі цілеспрямованої навчальної діяльності. 

Вживання слова пов'язане з його граматичним оформленням, завдяки якому воно утворює різні 
словоформи: good — better, to bring — brought. 

Окрім власних, «внутрішніх» властивостей, слову притаманні також особливі, «зовнішні» властивості — 
здатність до сполучуваності з іншими словами, завдяки чому утворюються нові словосполучення, а з них — 
синтагми і фрази. Сполучуваність — доволі важлива функціональна характеристика слова. Відпрацювання 
сполучуваності — важливий аспект навчання лексики, який підводить учнів до оволодіння репродуктивними 
видами мовленнєвої діяльності. 

Сучасна методика навчання іноземних мов рекомендує таку послідовність опрацювання форми 
лексичної одиниці: подача слухового образу через аудіювання, перехід до артикуляції, а потім до читання і 
письма. Ця послідовність випливає з концепції, що лежить в основі діючих підручників для середньої 
загальноосвітньої школи, зокрема з принципу усної основи навчання іноземної мови. 

У старших класах значна увага приділяється формуванню потенціального запасу з метою розширення 
можливостей читання. Ця категорія лексичних одиниць подається через зоровий образ. Слово сприймається 
спочатку у друкованій формі, вимовляється, і далі під час роботи учні засвоюють його слуховий і рукомоторний 
образи. Така послідовність дозволяє поступово зорієнтувати учнів на самостійне читання і за його рахунок 
поповнити словниковий запас . 

Умови навчання в загальноосвітніх навчальних закладах викликають необхідність відбору лексичного 
мінімуму, що має відповідати цілям і змісту навчання іноземних мов у певному типі навчального закладу. Уся 
лексика мінімуму повинна бути практично засвоєна учнями на протязі курсу вивчення іноземної мови, 
забезпечуючи розвиток їх продуктивної та рецептивної мовленнєвої діяльності, тому вона відноситься до 
реального словникового запасу учнів. Також необхідно проводити роботу для формування вміння впізнавати та 
розуміти лексичні одиниці, які зустрічаються вперше, але які містять в собі знайомі елементи, опора на які, дає 
можливість досягнути їх розуміння. Вони складають потенціальний словниковий запас . В свою чергу, реальний 
словниковий запас поділяється на активний та пасивний словниковий мінімуми. 

Активний словниковий мінімум - це обмежений лексичний матеріал, користуючись яким учні повинні 
виражати свої думки усно і письмово, а також розуміти інших людей. Кожну порцію лексичного матеріалу потрібно 
опрацьовувати ретельно і цілеспрямовано. 

Пасивний словниковий мінімум - це значно ширший лексичний матеріал, на основі якого будується 
процес читання і сприймання чужого мовлення на слух. Тобто в учнів повинні розвинутись рецептивні лексичні 
навички, при яких вони зможуть впізнавати слово за деякими опорами в його графіці і на основі синтаксичної 
форми та синхронно співвідносити із значенням. Робота над пасивним словниковим мінімумом зосереджується в 
старших класах і зорієнтована на збільшення ролі читання в процесі вивчення іноземної мови. Засвоєння лексики 
тут може відбуватись двома шляхами: 1) через її цілеспрямоване опрацювання; 2) під час мимовільного 
запам'ятовування. 

Проблема поділу лексики на активну і пасивну стоїть особливо гостро в старших класах. Вчитель може 
розвивати усне мовлення на основі текстів, залучаючи до нього і ту лексику, яка фактично не вживається. За 
таких умов важко сформувати стійкі навички володіння лексикою . 

У методиці роботи над лексикою виділяють також потенціальний словник, який виникає на основі 
самостійної семантизації учнями лексики під час читання. До потенціального словника відносяться: 

1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і/або написанням та за значенням до слів рідної мови; 
2) похідні та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів; 
3) конвертовані слова; 
4) нові значення відомих багатозначних слів; 
5) слова, про значення яких учні можуть здогадатися з контексту. 
За даними деяких досліджень, словник, що забезпечує розуміння при читанні та аудіюванні, за рахунок 

потенціального словника може збільшитися у 5-6 разів . Поповнення потенціального словника відбувається 
шляхом перенесення значень відомих слів на інші суміжні поняття, тому його об'єм знаходиться в прямій 
залежності від ступеня володіння кожним учнем активним та пасивним мінімумами. 

Особливим джерелом потенціального словника є лексична здогадка. Можливості розуміти лексику, що не 
вивчалася, зростають в контексті, оскільки 

контекст, по-перше, полегшує семантизацію слів потенціального запасу, по-друге, дозволяє визначити 
значення багатьох слів незалежно від їх форми і складу, за здогадкою. Звичайно, здогадка повинна бути 
обґрунтована не перетворюватися у вільне вгадування. Дослідники цього явища виділяють три групи підказок 
лексичної здогадки: внутрішньомовні, міжмовні, позамовні . 

Внутрішньомовна підказка витікає з відношення слова до певної граматичної категорії, визначення його 
функції в реченні. При цьому велику роль відіграють словотворчі елементи. Міжмовна підказка міститься в 
словах, які утворені в результаті запозичення з мови в мову, в інтернаціоналізмах. Інколи міжмовна підказка має 
місце при співпадінні окремих семантичних частин слів, наприклад: англійське слово "to arrest" має значення 

"арештовувати, затримувати, захоплювати", а також - "приковувати увагу", з українською мовою співпадає лише 
перше значення. Позамовна підказка витікає із знань фактів дійсності, які відображені в тексті. Але лексична 

здогадка проявляється по-різному в різних учнів, тобто вона носить суб'єктивний характер. Один учень може 
помітити підказку в даному слові, контексті, інший - ні. Однак, спеціальні вправи на лексичну здогадку можуть 
надати їй більш керований, тобто об'єктивний характер . 

Отже, починаючи роботу над певною кількістю лексичного матеріалу, вчитель повинен враховувати його 
призначення - поповнення активного чи пасивного словникового запасу, а також його категорію - повнозначні чи 
службово-структурні слова . Повнозначні слова - це ті слова, які складають більшість словника (іменники, 
прикметники, дієслова (крім допоміжних і модальних) та деякі прислівники). До службово-структурних слів 
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належать займенники, прийменники, артиклі, модальні і допоміжні дієслова, сполучники та деякі прислівники. 
Вони оформляють речення і виражають функцію; мають універсальне застосування, на відміну від повнозначних 
слів, які з'являються в межах певної теми. 

Розглянемо принципи (критерії) відбору активного лексичного мінімуму за С. П. Шатіловим: 
1. Семантичний принцип полягає в тому, що слова, які відбирають, повинні виражати найбільш важливі 

поняття з тієї тематики, з якою учні зустрічаються, вивчаючи іноземну мову. Тобто, кожна тема повинна 
охоплювати певне коло слів для побудови різних висловлювань. 

2. Принцип сполучуваності. На перший план виходить здатність слова сполучатись з іншими, тобто щоб 

такі слова могли бути елементами великої кількості висловлювань. 
3. За принципом стилістичної необмеженості лексичний мінімум містить слова, вживання яких не 

обмежується якимось одним мовним стилем. Недоцільно було б переобтяжувати учнів словами, які переважно 
вживаються в науковій або діловій мові. Проте певні винятки доводиться робити щодо слів, які вживаються у 
розмовному стилі. У старших класах, де більше уваги приділяється читанню, слід ознайомлювати учнів з 
лексичними особливостями книжково-письмового стилю. 

4. У відповідності з принципом частотності в словниковий мінімум включаються найуживаніші і 

літературно-розмовні слова та звороти. 
5. Принцип виключення синонімів означає, що з синонімічного ряду в словник включається лише одне, 

нейтральне і найуживаніше слово. 
6. Принцип словотворчої цінності полягає в тому, що на уроках вивчають лише найпродуктивніші слова 

в словотворчому відношенні, від яких за допомогою афіксів можна утворити велику кількість інших слів. 
7. принцип виключення інтернаціональних слів 

Отже, введення та пояснення нових лексичних одиниць повинно орієнтуватися на ті аспекти лексичних 
одиниць, які викликають труднощі та шукати шляхи їх подолання, щоб полегшити сприймання та збільшити 
ефективність наступного тренування чи практики.Крім того, важливим моментом під час навчання лексики є відбір 
та організація потенціального словника для навчання учнів англійської мови, а також етапи семантизації лексики. 
Цьому питанню присвячений наступний розділ нашого дослідження. 
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ЮРИСЛИНГВИСТИКА(ТАДЖИКСКАЯ), ЕЕ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Язык как средство реализации и своеобразной материализации процесса и результатов познания играет 

немаловажную роль в правовом регулировании. В двадцатом столетии, как и многие другие отрасли науки 
мировое языкознание, в том числе и таджикское получило невиданное развитие. Если в прежние времена 
социальные, этнографические, психологические проблемы способствовали появлению и развитию 
социолингвистики, этнолингвистики, психолингвистики, то в последние десятилетия ХХ века бурное развитие 
юриспруденции, очевидно, породило и много проблем, одна из которых-- нарастание роли языка в 
регулировании государственно-правовых документов. В результате синтеза и комплексного изучения проблем 
лингвистики и юриспруденции появилась новая отрасль - юрислингвистика, основной задачей, которой является 
лингвистическое изучение юридических документов.  

Составление всякого документа требует научного регулирования. Осуществление правового 
регулирования юридические законы и документы является основным средством, и они в языке обретают 
материальную форму, становятся доступными восприятию. Именно с помощью языка они получают 
определенную независимость от участников правового регулирования, в том числе от субъектов, их 
составителей и обретают свое собственное существование. Поэтому авторы «Проблемы теории государства и 
права» отмечают, что «без языка нет и не может быть правового регулирования» [3, 38]. Юридическая 
документация является основным языковым материалом правового регулирования, следовательно, при ее 
изучении тоже требует учесть не только правовые особенности, но и лингвистические.  

Только синтез юриспруденции и лингвистики может дать реальный и желанный результат. Потому что 
сама природа правового регулирования неизбежно требует использования логики и языка, ибо анализ 
юридических текстов без них немыслим. Говоря о важности языка в юридическом исследовании, профессор 
Черданцев А. Ф. пишет: «На знаниях о языке основаны многие правила толкования и правила юридической 
техники. Во многих языковых феноменах правового регулирования (в нормах, индивидуальных решениях, 
принципах, оценках и т.п.) проявляется прагматическая функция языка, заключающаяся в том, чтобы вызвать у 
адресатов, к которым они обращены, определенные реакции, склонить их к определенному поведению» [3, 39-
40].  

Для юриспруденции различие языка и метаязыка как разных уровней языка очень важно. В качестве 
языка первого уровня, разумеется, признан язык права, а в качестве языка второго уровня или метаязыка 
выступает язык юридической науки, который ярко выражается в терминологиях. Изучением их особенностей в 
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мировой практике занимается юрислингвистика. Несмотря на то, что терминология метаязыка во многом зависит 
от терминологии языка права, они по своему составу полностью не совпадают. Поэтому юрислингвистика 
учитывает не только термины языка права, но и анализирует такие термины и выражения, которые не 
встречаются в языке права. Например в уголовном законодательстве не употребляется термин таркиби љиноят 
(состав преступления), а в уголовном праве является одним из активных терминов. Изучением таких различий и 
особенностей может заниматься юрислингвистика, которая в таджикском языкознании пока еще незнакома.  

Необходимо отметить, что таджикское языкознание как отдельная отрасль науки появилось в начале ХХ 
века и за короткое время добилось невиданных успехов. Однако как сравнительно молодая отрасль таджикской 
науки ей необходимо разрешать многие глобальные проблемы, от которых зависит всестороннее развитие 
отрасли. Например, если мировое языкознание давно уже приступило к межотраслевому изучению 
лингвистических особенностей языка, то таджикское языкознание только начинает исследование 
социолингвистики [1] и этнолингвистики [4; 301]. Между тем, на страницах СМИ и в деятельности многих других 
отраслей все более ощутимо чувствуется лингвистическая недоработка подготавливаемых документов, которая 
оказывает отрицательное воздействие на качественное улучшение материалов и их нормальное восприятие. 
Это говорит о том, что подготавливаемые документы должны подвергаться грамотной лингвостилистической 
обработке с учетом юридических особенностей.  

Только с эффективным использованием юридического аспекта языка можно добиться подготовки 
грамотного юридического материала, что и определяет значимость практической лингвистики в деятельности 
юриспруденции. Использование практической лингвистики в деятельности юриспруденции способствует 
появлению юридической лингвистики, которая в мировом языкознании именуется юрислингвистикой.  

Один из основоположников русской юрислингвистики профессор Н. Д. Голев правильно отмечает, что 
юрислингвистика появилась на стыке лингвистики, юриспруденции, журналистики и социальной психологии [2]. 
Демократизация общества создает большую потребность в правовом регулировании отношений членов 
общества по поводу использования языка в юридической сфере. Недостаточно развитая юридическая база не 
может способствовать разработке нормальных лингво-теоретических принципов, подготовке законодательных 
актов, лингвистической экспертизы, судебных решений и др. Поэтому необходимо в тесном и плодотворном 
сотрудничестве лингвистики и юриспруденции обеспечить решение указанных проблем. 

Необходимо отметить, что юрислингвистика, как специфическая отрасль лингвистических знаний, может 
быть многоаспектной. Такая специфика в практическом плане может способствовать реализации ряда 
общественно-организационных идей: созданию коллективного органа (в перспективе и органов или комиссий), 
который мог бы объединить усилия языковедов, юристов и представителей других профессий для проведения 
юрислингвистической или лингвоюридической экспертизы; формулированию общих принципов и подходов к 
таким экспертизам; подготовке правовых документов, служебных инструкций и нормативных актов; созданию 
базы для выработки научно обоснованных теоретических обобщений, подготовки грамотных и жизненно важных 
законопроектов, юрислингвистических и лингвоюридических комментариев к законам и кодексам и др.  

Реализация вышеуказанных предложений гарантирует улучшение законотворческой и 
законоприменительной деятельности законодателя. В настоящее время органы юриспруденции, из-за отсутствия 
такого органа или комиссии, вынуждены обращаться к неподготовленным специалистам-экспертам, что не 
всегда дает реальный результат.  

Взаимоотношение специалистов таджикского языка и юриспруденции способствует к «осмыслению 
объекта и предмета новой науки, разграничению юридических и лингвистических аспектов одних и тех же 
явлений на стыке языка и права» [2, 6]. Для этого на первом этапе, как указывает Голев Н. Д., юрислингвистике 
необходимы сбор материалов, первичные наблюдения и обобщения, постановка проблем и гипотез, первичная 
разработка методики их исследования [2, 6], что определяет ее задачи.  

Юридический аспект языка - это прежде всего языковое проявление с юридическими особенностями, в 
процессе которого происходит юридизация терминов. Юридизация терминов способствует кодифицированию 
отраслевых лексических единиц, которые являются продуктом сужения сфер употребления. Определение 
юридической сферы употребления- это прежде всего канонизация лексического фонда языка и прав его 
пользователей с позиции юриспруденции. Во-вторых, определение закономерности употребления 
юридизированной лексики в юридической практике, которая и классифицирует металингвистический аспект 
юридического языка.  

Металингвистический аспект служит средством законотворчества и интерпретации закона. Таким 
образом, основу юрислингвистического исследования составляют языковые законы, например, такие, как нормы 
и кодификации, и их соотношение с юридическими законами, которые реализуются с нормами, кодификациями, 
установлениями и др.  

Необходимо отметить, что «с позиций юрислингвистики данные проблемы (точнее их объективная 
основа) имеют непрерывно-эволютивный характер, описываемый в градуальных параметрах. На фоне 
эволюционирования естественного языка в юридический, эти проблемы предстают как продолжение и 
трансформация собственно лингвистических проблем в новых условиях: юридизация языковых законов и норм и 
юридический язык выглядят на этом фоне как органическое развитие языка, экстраполирующегося в разные 
коммуникативные сферы общественной жизни, в том числе в юридическую сферу» [2, 9]. Также следует 
отметить, что во всех этих языко- правовых явлениях юрислингвистика видит прежде всего языковую сторону, ее 
детерминацию собственно языковыми закономерностями и законами. 

В составлении законов, кодексов, построении судебных речей, оформлении юридических документов, 
законодательной техники, техники понимания и толкования законов и нормативных актов большую роль играют 
лингвистические аспекты. При этом в современной юриспруденции не всегда учитываются и признаются 
языковые особенности составляемых текстов, что в большинстве случаев приводит к недопониманию и 
кривотолку.  

Один из проблемных вопросов юриспруденции заключается в использовании синонимов, 
полисемантизмов и неологизмов. Потому что употребление таких лексических категорий и единиц уменьшает 
возможность конкретизации толкования конкретной статьи закона или кодекса. Например, слово тафсир 
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(толкование) в таджикском языке имеет такие синонимы как эзоҳ, шарҳ, ташреҳ (пояснение, разъяснение, 
толкование). Однако в юриспруденции со значением толкование принято употреблять только термин тафсир, что 
и соответствует юрислингвистическим аспектам и закономерностям. Это еще раз говорит о том, что 
юриспруденции характерна однозначность терминов, которая задается законодательным контекстом. Поэтому 
при определении смысла терминов следует видеть относимость их к уровню языка.  

Толкование закона и применение права во многом зависит от естественного языка и метаязыка. В 
данной сфере деятельности интерпретатор и правоприменитель оперируют не столько самими нормами права, 
сколько высказываниями и суждениями о них. Например, о смысле и содержании отдельных слов, выражений, 
норм, о сфере действия норм во времени, пространстве, по кругу лиц, о проблемности или беспроблемности 
законов, о противоречивости или согласованности, ином соотношении норм права и др. С этой точки зрения 
юрислингвистическое толкование обозначает способ познания различного рода текстов, то есть письменных 
источников.  

Толкование права или юридическое толкование обозначает два различных, но взаимосвязанных 
понятия: определенный мыслительный процесс направленный на интерпретацию содержания и результат 
настоящего мыслительного процесса, выраженных суждений, раскрывающих содержание толкуемых норм. 
Юрислингвистическое исследование как определенный познавательный процесс всех стадий законотворчества и 
законопринимательства: ход правотворчества, систематизация права, уровень нормирования закона или права, 
логико-смысловые особенности, степень восприимчивости и др. Также необходимо уделять внимание 
особенностям формулирования норм права (конкретность, краткость, лаконичность, степень и сфера 
употребления, содержательность и др.), их смысловым связям с другими нормами, отсылкам к другим 
социальным нормам, достижениям или недостаткам законодательной техники.  
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основы философского подхода к теории безопасности личности были заложены еще Сократом. В его 
учении о добродетели человек рассматривается как главное действующее лицо бытия, а вечный поиск и 
познание истины ведут его к нравственному совершенствованию и сознательному отношению к жизни. Платон, в 
трактате «Государство» анализируя вопросы происхождения государства, исследует соотношение личного, 
общественного и государственного. 

По его утверждению, государство создается, чтобы обеспечить безопасность общества и личности, и 
является результатом невозможности человека жить в одиночку. Оно, по мнению Платона, является социальной 
потребностью разумного человека в справедливости, а справедливость есть гарант безопасности, как высшее 
благо для людей. Государство выступает закономерным результатом развития человеческой цивилизации, как 
потребность человека в безопасности и защите от внешних и внутренних угроз. 

Платон, анализируя правовые и этические взаимоотношения граждан как на уровне межличностных 
отношений, так и в правовом поле, пришел к выводу, что нарушение законов приводит к угрозе безопасности 
всех субъектов общества: личности, сословиям и государству. Опасности, представляющие угрозу личности 
каждого члена социума, в конечном счете, представляют неминуемую угрозу обществу в целом. Нравственная 
природа личности, по Платону, является определяющей в системе безопасности человека, общества и 
государства. «Безопасность» определяется им такими категориями, как «справедливость», «благо», 
«рассудительность», а понятие «опасность» отождествляется с негативными категориями: «несправедливость», 
«зло» [1]. 

Позднее Аристотель исследовал значение этических категорий в разрабатываемой теории государства. 
В стремлении к государственному общению есть инстинктивное, природное начало, стремление человека к 
безопасной жизнедеятельности, существованию и выживанию его как биологического вида. Демократическое 
устройство общества является наилучшим, ибо только оно не ведет к внутренним распрям: там, где средние 
граждане многочисленны, реже всего бывают раздоры. Демократия, в свою очередь, пользуются большей по 
сравнению с олигархией безопасностью [2]. 

Таким образом, при анализе общественно-политического состояния общества Аристотель выдвигал на 
первый план вопросы безопасности государства, а уже затем общества и человека. Особое внимание в вопросах 
обеспечения безопасности он уделяет практической деятельности самой личности.  

Необходимо отметить, что именно Сократ, Платон и Аристотель заложили теоретические и 
методологические основы теории и философии безопасности личности, которые актуальны и для сегодняшнего 
дня. Безопасность личности понимается ими как внутренняя, базовая потребность существования человека, а 
угроза безопасности личности ведет к угрозе общественной жизни и государству в целом. При этом безопасность 
личности рассматривается античными философами через призму этических категорий. 

Личностные качества человека, его интересы и потребности генетически взаимосвязаны с го-
сударственным устройством, следовательно, безопасность общества и государства находятся в прямой 
зависимости от нравственных качеств личности. Безопасность человека - это гармония отношений личности и 
общества. Человек, как общественное, политическое существо, несет полную ответственность за безопасность 
общества, государства в целом и свою безопасность в частности. 

Философско-религиозная система, сложившаяся в Индии, трактует безопасность личности как смирение 
и уход в себя от зла и угроз, существующих в обществе. Смысл жизнедеятельности человека в 
самосовершенствовании, «просветлении», а значит, в познании смысла и безопасности жизни. Уход от зла и 
опасностей, страданий и несправедливости суетной мирской жизни общества - есть альтернатива невозможнос-
ти изменить существующий миропорядок. 

Если Платон и Аристотель большое внимание уделяют государственному устройству и его 
совершенствованию, то для Конфуция приоритетом выступает моральное совершенствование личности. 

Т. Гоббс рассматривает жизнедеятельность человека как процесс чисто механический. Физические и 
духовные способности человека осуществляются автоматически, так как «жизнь есть лишь движение членов», 
сердце - это пружина, нервы - нити, а суставы - колеса, сообщающие движение всей машине человеческого тела. 
Гоббс упрощенно рассматривал человека с позиций механистической антропологии, однако человек - не просто 
природное тело, но и разумное существо, он действующее лицо морали и политики. В определении человека он 
исходит из эгоистичной природы личности, ее стремления к самосохранению, безопасности. Люди от природы 
испытывают страх, гнев, чувство опасности и прочие животные аффекты. Человек в своей деятельности 
руководствуется пользой и выгодой, исходит из любви к себе, а не к ближнему. Человеческий интерес - вот 
двигатель жизни общества и личности, разумность - вот отличительная черта общественной жизни. Жизненная 
необходимость привела человечество к гражданскому, государственному состоянию. 

Государство учреждается на основе общественного договора всех индивидов, оно возникает как ответ 
человека на опасности естественного состояния, в качестве стремления к безопасности как главному условию 
выживания и существования. Невыносимость естественного состояния, угрозы и опасности природной среды, 
инстинкт самосохранения, стремление к безопасности - это необходимые условия для учреждения го-
сударственности. 

Категория «безопасность» у Гоббса приобретает более совершенный научный характер. Он доказал 
объективную взаимосвязь безопасности государства и личности. Для Гоббса состояние мира и безопасности 
немыслимо без сильного государства, тем самым необходимость общественного объединения, общественного 
договора - это благо для человека, для его безопасности и выживания [3]. 
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Ж. Ж. Руссо в «Рассуждениях о происхождениях и основаниях неравенства между людьми» указывает: 
«Нет среди вас ни одного человека столь мало просвещенного, чтобы не знать, что там, где прекращается 
власть законов и сила защитников их, там не может быть ни для кого ни безопасности, ни свободы» [4]. 

Безопасность личности напрямую связывается с законами государства и свободой граждан в обществе. 
Граждане ограничивают свою свободу, свои непомерные притязания во имя разумного эгоизма, заключив 
общественный договор, который должен гарантировать всему гражданскому обществу безопасную жизнедея-
тельность. 

Стремление к безопасности Руссо обосновывает природной необходимостью и природной естест-
венностью человека. Стремление избегать страданий, опасностей, несчастий, боли и голода заложено в 
человеке природой, инстинктом самосохранения. Человек – естественное природное существо - выжил 
благодаря естественному отбору в дикой природе. Опасности природной среды обитания, инстинкт 
самосохранения и выживания, способность к совершенствованию - вот те факторы, которые привели к 
происхождению общества и законов. 

Руссо увязывает проблему безопасности человека с проблемой функционирования общества. 
Объединение отдельных личностей переходит в нравственное и общественное целое, то есть государство. 
Члены его, соответственно, именуются гражданами, а вопросы безопасности личности, гражданского общества и 
государства в целом обеспечиваются не отдельным человеком в «войне всех против всех» (выражение Т. 
Гоббса), а цивилизованно, на основе права и закона. 

Теорию разумного эгоизма поднимали в своих работах такие мыслители, как Локк, Гоббс, Гроций. 
Человек как природное существо, стремится к выживанию и самосохранению как вида и индивидуальности. Ему 
природой заложена потребность в безопасности. 

Стремление избегать страданий, предупреждать опасности основано на себялюбии, самом важном 
инстинкте человека - инстинкте самосохранения. Теория разумного эгоизма позволяет глубже понять вопросы 
безопасности личности и вплотную подводит к выводу о том, что чувство безопасности и самосохранения 
заложено в нас природой как внутренняя потребность человека. 

Человек, его судьба, его предназначение в этом мире, сущность и смысл бытия также являются 
важнейшей темой русской философии.  

Главной идеей философского творчества Н. А. Бердяева является идея свободного человека. Безо-
пасность жизнедеятельности человека, его существования, его развития и творчества, по Бердяеву, в полной 
мере зависят от самой человеческой личности. Человек ответственен за добро и зло на планете, он становится 
источником зла, угроз и опасностей. От его деятельности или бездеятельности зависит безопасное сущест-
вование, жизнь и процветание личности, семьи, общества, государств и народов. Бердяев в своем творчестве 
задумывается и ставит вопрос о судьбе человеческой цивилизации, угрозах и опасностях, которые ей грозят. 

В «Судьбе человека в современном мире», раскрывая первоистоки современного кризиса, Бердяев 
подчеркивает, что вместо органической культуры человечество стало создавать механическую цивилизацию, 
которая антирелигиозна и антиперсоналистична. Вместо образа и подобия Божия человек становится образом и 
подобием бездушной машины, заложником механической цивилизации, глубоко противоположной всякой 
истинной культуре [5]. 

Цивилизация, по мнению Бердяева, развила огромные технические силы, которые по замыслу должны 
были уготовить царство человека над природой, но эти технические силы властвуют над самим человеком, 
делают его рабом, убивают его душу. 

Глобальное потепление на планете, изменение климата и погоды, природные катастрофы, стихийные 
бедствия и чрезвычайные ситуации естественного природного, экологического и техногенного происхождения, 
вызванные деятельностью человека, стали реальной опасностью для цивилизации. 

Тщательно и подробно исследует ученый важнейшую проблему философской антропологии - от-
граничение понятий «человек» - «личность» - «индивидуальность». «Учение о человеке есть, прежде всего, 
учение о личности». 

Бердяев не допускает примата общества над личностью: она не часть общества, напротив, общество - 
только часть или аспект личности. Он исходит от духовной ценности каждого человека, потому что он - 
свободный дух, личность. Человек как личность имеет большую ценность, чем общество, нация или государство. 

Следовательно, безопасность личности имеет большую ценность чем, например безопасность 
государства. Поэтому право человека и его долг - защищать свою духовную свободу от государства и общества. 
В жизни государства, нации и общества обнаруживается демоническая сила, стремящаяся подчинить личность 
человека и превратить его просто в орудие своих собственных целей. 

Обзор философской, исторической и социологической литературы по исследуемой проблеме 
показывает огромный интерес мыслителей древности и современных философов к вопросам безопасности 
личности, общества и государства. 

Философские системы Древней Греции, Востока и России при всей своей индивидуальности и 
оригинальности философских построений теории безопасности личности, общества и государства имеют общие 
подходы, а именно - безопасность жизнедеятельности основывается на гуманистических, нравственных и 
моральных качествах личности и общества, отождествляется с благополучием, добродетелью, 
справедливостью. 

Представители различных направлений рассматривают безопасность личности как главную 
составляющую бытия, существования и жизнедеятельности человека. С момента своего возникновения 
философия, а вслед за ней и социология поставили основной темой своего исследования проблему человека, 
его жизни, деятельности и безопасности. 

В своих произведениях философы как европейской, так и восточной школ заложили основополагающие 
концепции безопасности государства, общества и личности. 
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СИМВОЛІЧНИЙ ВИРАЗ МОДИ 

 
Мода – це багатофункційне соціально – психологічне явище. Перш ніж прийняти якісь модні новинки, 

людина конструює образи, пов’язані зі своєю зовнішністю та реакцією інших людей. Ці образи схематичні, але 
максимально відповідають цілі в вигляді ідеального образу. [4; с.83]. 

Серед вітчизняних вчених, які цікавилися питаннями моди можна виділити Л.П.Дихнич [2], М.Т.Мельник 
[5], Л.П Ткаченко[8]. 

Суспільна природа моди, її норм і цінностей – традиційна проблематика російських філософів і соціологів 
А.Б.Гофмана, М.М.Топалова, З.Б.Елькіна.  

Ж.Ж. Руссо, Г. Зіммель, В. Зомбатр розглядали моду в якості регулятора соціальних потреб.  
Семіотичним аналізом моди займалися Р. Барт, Ю.М. Лотман.  
Символ в процесі пізнання або відображення дійсності відіграє велику роль. Значне місце в 

комунікаційній культурі серед невербального спілкування займає одяг. Для освоєння певних сигналів та 
своєрідних універсальних кодів, які пропонує нам мода, потрібне знання традицій та звичаїв. Одяг «комплексно 
відображує життєвий досвід багатьох поколінь, зводячи окреме, фрагментарне, до всезагального, 
універсального» [7; с.21]. За допомогою одягу людина може виражати повагу до інших, або ж навпаки, 
протиставляти себе іншим. Одяг, як носій знакової системи, може характеризувати людину як з соціальної 
сторони, так і її «моральний потенціал» [7; с.22]. Мода виходить із соціальних та індивідуальних потреб. Мода 
візуалізує особистісні якості і «задає аксіологічні стереотипи поступків» [7; с.24]. Мода є показником статусу, 
влади і представлена в свідомості в вигляді цінності - цілі. А особливо брендові речі «стали використовуватися як 
спосіб самоідентифікації та самопрезентації» [6; с.135]. Мода – це цілісний вираз стану суспільства. Мода здатна 
генерувати нові ідеї, або переосмислювати старі, але в новому контексті та регенерує сама себе. [1; с.426 -428 ]. 

Люди не залишаються байдужими до цього феномену. В моді відношення між людьми приймає форму 
відношень між образами [4; с.52]. Ми слідуємо модним тенденціям, виявляючи свій естетичний смак і в 
відповідності до своїх емоційних переживань. 

Мода – це один із засобів самоствердження та самореалізації. 
Звертаючись до минулого, мода сьогодні пропонує велику свободу вибору. Модифікації одягу підкорені 

певній логіці. Семіотика досліджує моду як знакову систему, що виражає зміст. В основі стилю жінок лежить 
бажання подобатися і зачаровувати, а у чоловіків – показати свій статус та соціальне положення. 

Наприклад, мистецтво костюму має систему знаків в вигляді форм, ліній, кольорів. Ціль символічної 
системи костюму – передати інформацію від її володаря до оточуючих. Під інформацією в костюмі розуміють 
складність, своєрідність розміщення елементів та їх новизну. Костюм, як і мода вцілому, був змушений 
сформувати свою мову, свою знакову систему, яка служить засобом інформації. Будь – яка інформація може бути 
кодована та перекодована. Тобто, для передачі інформації повинен бути код. «Кодом називається правило, що 
описує відображення одного набору знаків в іншому наборі знаків. Кодом називають і множину образів при цьому 
відображенні.» [4; с.268]. Код - це посередник в процесі комунікації між творцем моди та її споживачем. За 
допомогою знака можна зрозуміти розвиток системи в майбутньому. Показ моди завжди супроводжується 
вербальним поясненням, що розкриває зміст символів.  

Юнійя Кававмура, професор соціології, стверджує, що мода – продукт культурний та символічний і є 
результатом відношень людини та оточуючого її соціуму. Кававмура розмежовує поняття моди та одягу і виділяє 
два значення терміну «мода»: мода як поняття і мода в одязі як її практика та явище [3; с.14].  

Значення моди та її значимість змінювалися під впливом соціальних звичаїв і переваг в одязі. Мода 
виникає в результаті прийняття певних культурних цінностей, які часто видозмінюються. Стилістичні зміни в моді 
є результатом існування в суспільстві системи моди. Також однією із складових моди є новизна. Зміни і новизна – 
це дві якості, що характеризують моду. Зміст моди постійно змінюється, але мода як форма завжди залишається 
незмінною в модних столицях світу [3; с.20]. Новизна є характеристикою модернізму та постмодернізму. Жан 
Бодрійяр пише: «модернізм – це код, мода – його символ». 

Люди, одягаючись, прикрашаючи себе та іншими способами сигналізують про щось своєму оточенню за 
допомогою свого тіла.  

Вважаючи моду різновидом візуальної культури, дослідники вивчають її через ілюстрації, живописні 
полотна, фотокартки. 

Агата Брукс Янг вважає, що зміни в моді відбуваються циклічно і незалежно від історичних подій, 
існуючих в суспільстві філософських ідей, ідеалів. 

Американський вчений Торстен Веблен виділяє три властивості моди: мода є засобом показу достатку; 
чим менш практичним є предмет гардеробу, тим його більша вага в якості символу «вищого суспільства»; мода 
сучасна. Бути модним – значить відповідати даному моменту часу [3; с.39]. 

На думку Герберта Спенсера основна функція моди в соціальному контролі і тому мода є символом 
соціального положення і статусу. 

Уільям Грем Самнер і Фердінанд Тенніс дотримуються думки, що мода – це соціальний звичай. 
Вважається, що соціального значення мода набуває лише в суспільствах з чіткою класовою структурою.  
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Яскравим символічним виразом моди є одяг. Французький структураліст Ролан Барт ввів поняття 
системи одягу, розробив теоретичне поняття моди і розглянув її практичне застосування, допоміг удосконалити 
концепцію моди як системи інститутів. 

Герберт Блумер також говорить про систему моди. Він розробив теорію, в якій пояснює моду в сучасному 
масовому суспільстві. 

Фред Девіс розглядає моду як стійку систему переконань, традицій та формальний інституційних 
процедур, що складають чітку організацію, яка переслідує загальновизнану головну ціль. [3; с.84]. 

Символічний капітал трансформується в економічний чи культурний капітал, якщо він визнаний 
суспільством. Символічна цінність актуалізується за рахунок того, що людина за допомогою цих символів 
виражає свою соціальну ідентичність. Мода як інститут породжує ієрархію модних марок, наділяючи їх вироби 
соціальним, економічним, культурним та символічним капіталом. 

Подальші наші розробки цієї теми будуть стосуватися шляхів дії кольорової символіки. 
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РЕЗОНАНСНА ФУНКЦІЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Сакральне мистецтво – це той вид мистецтва, який з моменту виникнення релігії і до сьогодення 

залишається маловивченим феноменом людської свідомості. Сакральне мистецтво завжди впливало 
колосальною енергією на духовну сферу людини та формувало специфічні стани, які ставали основою для 
поглиблення релігійної віри. Як стверджував Є. Л. Фейнберг: «Надзавдання мистецтва полягає перш за все у 
тому, щоб піднести рух душі над рухом розуму. І воно вирішує це завдання» [4, 198]. Сакральне мистецтво не є 
виключенням, а навпаки, це «надзавдання» детермінується та поглиблюється сенсовим навантаженням певного 
релігійного вчення.  

Актуальність дослідження полягає у виявлені ролі та значення резонансної функції сакрального 

мистецтва як механізму трансляції сенсів християнського віровчення, що обумовлює необхідність нових підходів 
та кардинально нового осмислення його суті.  

Сакральне мистецтво розглядається у різних ракурсах, але переважно у контексті інших релігієзнавчих 
проблем. Зокрема, С. Абрамович у роботі “Церковне мистецтво” [1], аналізує витоки мистецтва як соціального 
явища та показує особливості розвитку церковного мистецтва. Є. Яковлєв досліджує зв’язок мистецтва зі 
світовими релігіями, визначає систему мистецтв у структурі світових релігій і проблеми художньо-релігійної 
цілісності, аналізує особливості стилістичних напрямів у різних релігійних системах тощо. Автор доводить, що 
“структура суб’єкта художньої творчості включає соціально-емоційне ставлення до світу; переважання ж у ньому 
емоційного елемента необхідна умова створення художнього образу” [7, 63]. Н. Яновський звертається до 
проблеми психологічного впливу мистецтва на людину. Однією з основних перепон в оцінці впливу мистецтва він 
вважає відсутність будь-яких критеріїв, окрім власного смаку. П. Герчанівська аналізує особливості та відмінності 
релігійної та художньої свідомості. Авторка вважає, що для віруючої людини у мистецтві головним є не художній 
рівень, а саме релігійне навантаження твору, тому мистецтво виконує подвійну функцію: “воно стає засобом 
збудження і посилення релігійних почуттів, але, одночасно, не втрачає своєї естетичної спрямованості. 
Зображуючи надприродне, воно не перестає виражати земні почуття і прагнення людей, створює земні чуттєві 
образи, отримані з навколишньої дійсності” [2].  

Особливості окремих видів сакрального мистецтва розглядаються багатьма сучасними українськими 
науковцями, зокрема багато уваги приділяється проблемам іконопису в розробках С. Абрамовича, С. Кримського, 
В. Лєпахіна, Л. Мартиненко, І. Федя, Є. Яковлева. Значення церковного співу розглядає І. Харитонов та інші.  

Отже, мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у визначені ролі резонансної 
функції сакрального мистецтва для вірянина. 

Чіткого визначення терміну «сакральне мистецтво» не існує, воно має поліфонічний характер: щось 
недоторкане, особливе, освячене, церковне мистецтво тощо. «Сакральне» визначається як «наділене Божою 
благодаттю. Такими є релігійна віра, таїнства, церква, особи, зведені в священицький сан, речі і дії, що 
відносяться до релігійного культу. Сакральне на відміну від мирського, є релігійно санкціонованим» [3, 453]. 
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Сьогодні серед віруючих спостерігаємо підвищену потребу у сприйнятті та переживанні різних видів сакрального 
мистецтва, які певним чином впливають та змінюють духовний стан людини.  

Визначення релігійного мистецтва як сакрального, обумовлено тим фактом, що у такому мистецтві 
основні акценти робляться не на художні засоби, образи чи ідеали, а на насичення його певними 
трансцендентними образами, тобто тими образами, які є недосяжними для людського досвіду та раціонального 
аналізу. Сакральне мистецтво, на основі візуально-аудіальних образів, дозволяє переживати таємничу 
присутність надприродного, божественного. Це допомагає активізувати переживання людини, яка відчуває дещо 
незрозуміле, величне і разом з тим, те що викликає певне завороження, страх, тобто емоційно перенасичує 
духовний стан віруючого. Такий стан провокує до того, що відбуваються колосальні онтологічні зміни духовного 
світу людини, змінюються орієнтири, цілі ба навіть онтологічний статус тощо. Шелюто В. М. зазначає, що 
“…використання категорії сакрального цілком стосується релігійного мистецтва, яке завжди припускає існування 
трансцендентного начала. За допомогою художніх форм, що існують у такому мистецтві, здійснюється 
маніфестація сакрального. Трансцендентне начало у творах релігійного мистецтва існує немов за межами 
художньої форми. Воно пов’язує твори мистецтва з нескінченністю і вічністю, руйнуючи просторово-часову 
обмеженість” [6]. 

Отже, сакральне мистецтво впливає на емоції та почуття вірян шляхом персоніфікації та органічного 
відображення у змісті своїх творів потойбічних сил, мистецького оформлення їх сприйняття, зокрема 
використання аудіо-візуальних і театрально-постановчих ефектів публічного богослужіння. Саме такий спосіб 
сприйняття творів сакрального мистецтва забезпечує резонансна функція, яка обумовлює певну емоційну 
реакцію на ті образи, що є суб’єктивно значимими у певних життєвих умовах. Фактично усе єство людини 
переживає різкий підйом амплітуди емоційних станів. 

Вплив мистецтва на емоції та почуття людини пов’язане з художніми засобами, які використовуються у 
межах кожного його виду. І ці засоби органічно пов’язані з психофізичними можливостями людини. Так, музичне 
мистецтво використовує в якості естетичних засобів впливу звуки, гармонію, темп, тембр, динаміку, що значно 
активізує людський слух, а також підкорює її емоції та почуття своєму змісту та характеру. В межах 
образотворчого мистецтва засобами активізації емоційно-почуттєвої сфери людини є лінія, перспектива, колорит, 
об’єм, розмір, світлотінь тощо, тобто те, що може сприйматися людиною на основі зорових аналізаторів. Тобто 
кожний вид мистецтва має свою систему засобів, які резонують з певними емоційними реакціями вірянина, 
забезпечуючи емоційну насиченість та психологічну рівновагу.  

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — озиватися), можемо визначити як вимушену емоційно-психічну 
реакцію людини на вплив зовнішнього подразника, який співпадає з психологічними потребами особистості. За 
допомогою механізму резонансу, який викликає будь-який вид релігійного мистецтва, можна посилити навіть 
найслабкіші психологічні реакції вірянина. П. Флоренський відмічав: “У художній творчості душа захоплюється з 
дольного світу і сходить у світ горній, …досягнувши насичення, обтяжена баченим, сходить в світ дольний. І тут, 
на цьому шляху вниз, на межі входження в дольне, її духовне стяжіння втілюється в символічні образи…” [5, 72].  

Таким чином, резонансна функція сакрального мистецтва починає діяти тоді, коли певні духовно-емоційні 
потреби гармоніюють із сутністю інформації, яка передається сакральним мистецтвом. Резонанс виступає як 
принцип гармонійного об’єднання, створення цілісної системи взаємодії духовного світу людини із світом 
релігійного мистецтва. Така система слугує індикатором якостей внутрішньо притаманних віруючій людині. Отже, 
думки та почуття вірянина здатні відгукуватися на ті сенсові навантаження, які несе у собі будь-який сакральний 
твір мистецтва. Цей відгук провокує потребу у певних діях та реакціях людини, у поглибленні знань, переживань, 
відчуттів. Фактично відбувається відображення змісту мистецтва у духовному світі людини, тобто між ними 
формуються певні амбівалентні зв’язки, які створюються одночасно.  

Таким чином, резонансна функція сакрального мистецтва сприяє гармонізації емоційно-чуттєвої 
складової віруючої людини. Така гармонізація є результатом синхронізації інформаційного навантаження 
сакрального мистецтва та духовного стану віруючого.  

Отже, зроблено лише перші спроби постановки означеної проблеми, але залишається багато аспектів, 
які потребують досконалого вивчення, зокрема вияв резонансу у процесі сприйняття сакрального живопису, 
сакрального пластичного мистецтва, музики тощо. 
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУИЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ 
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты (кроме Украины)! 

Государственное высшее учебное заведение 

"Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет 

имени Григория Сковороды», 

молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи», 

студенческое научное общество исторического факультета 

«Комитет исследования истории и современности» 
 

Информируют Вас, что с 22 по 24 декабря 2012 г. проводится VІ Международная научно-практическая интернет-

конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 

 

Планируется работа по секциям: 
 

І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1. Систематика и география высших растений. 

2. Структурная ботаника и биохимия растений. 

3. Микология и альгология. 

4. Ресурсоведение и интродукция растений. 

5. Молекулярная биология, микробиология. 

6. Зоология. 

7. Физиология человека и животных. 

8. Биохимия и биофизика. 

9. Генетика и цитология. 

10. Биоинженерия и биоинформатика. 

II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ 

1. Регионоведение и региональная организация общества. 

2. Наблюдение, анализ и прогноз метеорологических условий. 

3. Гидрология и водные ресурсы. 

4. Биогеография, биоресурсоведение, биоразнообразие. 

5. Картография и геоинформатика. 

6. Природопользование и экологический мониторинг. 

7. Техника и технологии геологоразведочных работ. 

8. Почвоведение. 

9. Экономическая география. 

III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Повышение роли государственного служащего на современном этапе 

развития общества. 

2. Современные технологии управления. 

3. Взаимодействие различных ветвей власти. 

4. Подготовка государственных служащих. 

IV. ЭКОЛОГИЯ 

1. Состояние биосферы и его влияние на здоровье людей. 

2. Экологические и метеорологические проблемы больших городов и 

промышленных зон. 

3. Радиационная безопасность и социально-экологические проблемы. 

4. Промышленная экология и медицина труда. 

5. Проблемы экологического воспитания молодежи. 

6. Экологический мониторинг. 

V. ЭКОНОМИКА 

1. Банки и банковская система. 

2. Внешнеэкономическая деятельность. 

3. Финансовые отношения. 

4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. 

5. Управление трудовыми ресурсами. 

6. Маркетинг и менеджмент. 

7. Учет и аудит. 

8. Математические методы в экономике. 

9. Экономика промышленности. 

10. Экономика предприятия. 

11. Логистика. 

12. Экономика АПК. 

13. Региональная экономика. 

14. Экономическая теория. 

15. Государственное регулирование экономикой. 

16. Макроэкономика. 

VI. ИСТОРИЯ 

1. История Украины. 

2. Всемирная история. 

3. История науки и техники. 

4. Этнография. 

5. Устная история. 

6. История стран СНГ. 

VII. МАТЕМАТИКА 

1. Дифференциальные и интегральные уравнения. 

2. Перспективы систем информатики. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

4. Прикладная математика. 

5. Математическое моделирование. 

VII. ИСКУССТВО 

1. Музыкальное искусство. 

2. Искусство танца. 

3. Театральное искусство. 

4. Фото и киноискусство. 

5. Искусство дизайна. 

 

 

 

 

XIX. ПЕДАГОГИКА 

1. Дистанционное образование в высшей школе. 

2. Проблемы подготовки специалистов. 

3. Методические основы воспитательного процесса. 

4. Стратегические направления реформирования системы образования. 

5. Современные методы преподавания. 

6. Социальная педагогика. 

X. ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Избирательные технологии. 

2. Проблемы интеграции Украины в мировое сообщество. 

3. Отношения Украины с НАТО. 

4. Отношения Украины со странами СНГ. 

XI. ПРАВО 

1. История государства и права. 

2. Административное и финансовое право. 

3. Охрана авторских прав. 

4. Трудовое право и право социального обеспечения. 

5. Уголовное право и криминология. 

6. Борьба с экономическими преступлениями. 

7. Экологическое, земельное и аграрное право. 

8. Конституционное право. 

9. Гражданское право. 

10. Хозяйственное право. 

11. Криминалистика и судебная медицина. 

12. Предпринимательское и банковское право. 

13. Уголовно-процессуальное право. 

XII. ПСИХОЛОГИЯ 

1. Место психолога на производстве. 

2. Формы работы психолога-практика. 

3. Современные тенденции в методологии психологических 

исследований. 

4. Психология терроризма. 

5. Психолого-педагогические проблемы развития личности в 

современных условиях. 

6. Клиническая психология. 

7. Общая психология. 

8. Педагогическая психология. 

9. Психология развития. 

10. Психология труда. 

11. Психофизиология. 

12. Социальная психология. 

XIII. СОЦИОЛОГИЯ 

1. Кадровый менеджмент. 

2. Современные технологии социального опроса. 

XIV. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Компьютерная инженерия. 

2. Вычислительная техника и программирование. 

3. Программное обеспечение. 

4. Информационная безопасность. 

XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТ 

1. Физическая культура и спорт: проблемы исследования, предложения. 

2. Развитие физкультуры и спорта в современных условиях. 

XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1. Методика преподавания языка и литературы. 

2. Риторика и стилистика. 

3. Теоретические и методологические проблемы исследования языка. 

4. Синтаксис: структура, семантика, функция. 

5. Методы и приемы контроля уровня владения иностранным языком. 

6. Актуальные проблемы перевода. 

7. Язык, речь, речевая коммуникация. 

8. Украинский язык и литература. 

9. Русский язык и литература. 

10. Этно-, социо-и психолингвистика. 

XVII. ФИЛОСОФИЯ 

1. Философия литературы и искусства. 

2. Социальная философия. 

3. История философии. 

4. Философия культуры. 

5. Философия религии. 

6. Философия науки. 
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Оргкомитет конференции планирует размещать доклады на Web-странице по адресу: 

http://conferences.neasmo.org.ua. 

 

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно будет скачать в 

PDF-формате на главной странице конференции по адресу: http://conferences.neasmo.org.ua/. 

 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский французский, белорусский, грузинский, армянский, 

азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский, молдавский, туркменский. 

 

Последний срок подачи статей – 21 декабря 2012 г. (включительно). 

 

Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет: 

Оргвзнос - 10 USD США (перевод в рублях – 370 рублей); (в оргвзнос входит оплата за размещение на сайте, 

верстка макета, редактирование текстов). 

 

Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через одну неделю после проведения конференции 

на главной странице конференции. 

 

Для участников стран СНГ (за исключением Украины) средства перечисляются следущиим образом: 

 

1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА: 

Для перевода средств участников из других стран, за исключением Украины, нужно обратиться в любой банк 

вашего государства, воспользоватся международным переводом SWIFT, предъявив следующие реквизиты: 

 

//br// BENEFICIARY: Juriy Bobrovnik 

ACCOUNT: 4405885015196402 

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINE 

SWIFT CODE: PBANUA2X 

INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA SWIFT CODE: CHASUS33 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080 

 

(комисия вашого банка должна бить 1-3 USD США) 

 

2. СПОСОБ ПЕРЕВОДА. 

Переводы по системе «Юнистрим» для Бобровника Юрия Викторовича в пунктах Приват Банк г. Переяслав-

Хмельницкий (в квитанции должен бить указан код перевода и Ф.И.О. того, кто переводил деньги, страна). 

(комисия 0,15 USD США) 

 

3. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (Через ОАО «Сбербанк России») 

 

Для учасников из Росийськой Федерации (370 руб. ) оплаты оргвзноса в рублях РФ (RUB) в отделениях 

ОАО «Сбербанк России» (для того, что бы оргвзнос дошол в розделе НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА, нужно 

указывать «ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ»). 

 

56А: Банк-Посредник: ОАО «Сбербанк России», Москва, РФ 

БИК 044525225, К/С 30101810400000000225 

ИНН 7707083893 

СВИФТ: SABRRUMM 

57D: Банк Бенефициара: /30111810100000000540 

АО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Киев, Украина 

59D: Бенефициар: / 26207017148867/ Бобровнік Юрій Вікторович 

 

 

4. СПОСОБ ПЕРЕВОДА 

Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл, г. Переяслав-

Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 32, к. 108. 

 

 

5. СПОСОБ ПЕРЕВОДА Western Union на Бобровник Юрий Викторович (укажите код переводу Ф.И.О того, кто 

переводит оргвзнос).  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Научная степень и ФИО автора 

по образцу Иван Петренко (Киев, Украина) 

 

Секция, подсекция по образцу (Филологические науки 

Методика преподавания языка и литературы.) 

 

Название статьи (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ) 

 

Текст статьи 

(ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23]) 

 

Литература: 

1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.: Наук. 

мысль, 2002. – 760 с. 

Начный руководитель: кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович 

 

Внимание! 

После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов)) 

подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью) домашний адрес, код города, телефон, E-mail, место 

работы или учебы, должность, ученое звание, ученая степень. 

 

К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD 

в виде компьютерного файла с расширением *. doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной 

почте по адресу: neasmo@gmail.com или на СD-дисках (дискеты не принимаются) с добавлением 

печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об оплате оргвзноса. В случае 

отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы присылать не надо, а к статье, 

нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса. 

 

Адрес оргкомитета: 

08401, Украина, Киевская обл, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 32, к. 108. 

Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Викторович 

Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58, : +38 (093) 335 78 86. 

E-mail: neasmo@gmail.com 

 

Координатор в ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Григория Сковороды» 

– Кикоть Сергей Николаевич 

Тел. +38 (097) 625 80 83 

 

 

ВНИМАНИЕ! Работы с рисунками и таблицами принимаются только в том случае, если они представлены 

в формате JPEG отдельным файлом. 

 

РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются! 

Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу 

http://conferences.neasmo.org.ua/ 

 

 

Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов, 

аспирантов и преподавателей! 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ 

Шановні викладачі, аспіранти, студенти! 

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 

молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», 

студентське наукове товариство історичного факультету 

«Комітет дослідження історії та сучасності» 

 

Інформують Вас, що з 22 до 24 грудня 2012 р. проводиться VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 

 
Планується робота за секціями: 
 

І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
1. Систематика та географія вищих рослин. 
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин. 
3. Мікологія та альгологія. 
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин. 
5. Молекулярна біологія мікробіологія. 
6. Зоологія. 
7. Фізіологія людини та тварин. 

8. Біохімія та біофізика. 
9. Генетика та цитологія. 
10. Біоінженерія та біоінформатика. 

ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ 
1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства. 
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов. 
3. Гідрологія та водні ресурси. 
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність. 

5. Картографія та геоінформатика. 
6. Природокористування та екологічний моніторинг. 
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт. 
8. Ґрунтознавство. 
9. Економічна географія. 

ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі 
розвитку суспільствах. 
2. Сучасні технології управління. 

3. Взаємодія різних гілок влади. 
4. Підготовка державних службовців. 

ІV. ЕКОЛОГІЯ 
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей. 
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових 
зон. 
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми. 
4. Промислова екологія і медицина праці. 

5. Проблеми екологічного виховання молоді. 
6. Екологічний моніторинг. 

V. ЕКОНОМІКА 
1. Банки та банківська система. 
2. Зовнішньоекономічна діяльність. 
3. Фінансові відносини. 
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. 
5. Управління трудовими ресурсами. 

6. Маркетинг та менеджмент. 
7. Облік та аудит. 
8. Математичні методи в економіці. 
9. Економіка промисловості. 
10. Економіка підприємства. 
11. Логістика. 
12. Економіка АПК. 
13. Регіональна економіка. 

14. Економічна теорія. 
15. Державне регулювання економікою. 
16. Макроекономіка. 

VI. ІСТОРІЯ 
1. Історія України. 
2. Загальна історія. 
3. Історія науки і техніки. 
4. Етнографія. 
5. Усна історія. 

VII. МАТЕМАТИКА 
1. Диференціальні та інтегральні рівняння. 
2. Перспективи систем інформатики. 
3. Теорія ймовірностей та математична статистика. 
4. Прикладна математика. 
5. Математичне моделювання. 

VII. МИСТЕЦТВО 
1. Музичне мистецтво. 

2. Мистецтво танцю. 
3. Театральне мистецтво. 
4. Фото і кіномистецтво. 
5. Мистецтво дизайну. 

XIX. ПЕДАГОГІКА 
1. Дистанційна освіта у вищий школі. 
2. Проблеми підготовки фахівців. 
3. Методичні основи виховного процесу. 
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти. 
5. Сучасні методи викладання. 
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